






প্রীঘছুনাথ চক্রবর্তী বি. এ, 

কর্তৃক প্রনীত। 

্তশ্চিতানু শ্ত্ত! হুনাসিল্ত! দেবারাধনসীলয়া । 

গাস্থধর্রতয়। তর্তা সেব্য কুলস্িয়। ॥ 
পান্তা লিলি সপিসসিিপিস্টিপ সিসি শপ্পিসপিসিসি 

কলিকাতা । 

৯৫ নং পটলডাঙ্গ। হ্রীট্, জয়ন্তী প্রেনে 

_ কে, পি, চক্রবর্তী দ্বার 
মুত্রিত। : 

জাভা 

সংবৎ ১৯৫৯ | 





শঞ্হ্ান্ ॥ 

যাহার জগ এই পত্রগুলি প্রথম লিখিত 

হয়, ষে এই পত্রগুলিকে প্রাণতুল্য প্রিয় ও 

গৃহ্ৃদের গ্যায় হিতকয্প বলিয়া মনে করে, থে 

হুদয়েলস সঘৃশ্ুণে স্বামী ওপঘিজনবর্গের ছয়ে 

স্থখ ও শান্তিপ্রদান করিতে পারিয়াছে, অদ্য; 

ভাহারই লম্পত্তি--নব সঙ্জায় সজ্জিত এই 

পুস্তকখাঁনি তাহাঁরই করকমলে অশেঘ প্রীতি 

স্েহ ও গুভাশীর্ববাদের় সহিত তাহার ম্বামী- 

কর্তৃক উপহৃত হইল। 





অনেক বন্ধ বান্ধবের অনুরোধ ও আগ্রহে 'কয়েকথানি 

পত্র” ১ম থণ্ড সাঁধারণো প্রচারিত হইল। এই পত্রগুলি 

সর্বাগ্রে যখন লিখিত হয়, তখন ইন্া কথন মুদ্রিত হইবে 

এরূপ কল্পনা! ছিল নাঁ। যে উদ্দেশে ইহ! লিখিত হস্ত 

সে বিষয় অনেকটা সফল 'হুওয়ায় পরে সাবিত্রী নামী 
পত্রিকায় এগুলি প্রকাশিত হয় । তাহা পাঠ করিয়! 

অনেক পাঠিকা এবং দেশীয় সাহিত্য-সেবী ইহার প্রশংসা 

করিয়াছিলেন এবং ই! পুম্তকাকারে দেখিতে চাহিয়া, 

ছিলেন । এই সমুদয় কারণে ইহ বর্তমান আকারে বাহির 

হইল) গ্রন্থকাররূপে পরিচিত হইধার সাহস ও স্পদ্ধ। 

আমার এই প্রথম; জানিনা শুধীমণ্ডলী ইহাকে কিন্ধুগ 

চক্ষে দেখিবেন। 

বিশেষ মনোযোগ সহকারে অনেকদিন হিন্দু পরিবারের 

আভান্তরিক ব্যাপার এবং স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে পর্যাবেক্ষণ 
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করিয়া আমার মমে যে সমুদন্ধ বিষয় ধারণ! হইয়াছিল 
তাহাই উপদেশচ্ছলে এইসকল পন্দে বিবৃত হইয়াছে। 

ইহাতে কোন নূতন সংস্কার বা পরিবর্তনের চেষ্টা করা 

হয় নাই। রমণীগণ যেভাবে শিক্ষিতা ও পরিচালিত! 

হইলে হিন্দু পরিবারে স্থথ শান্তি অনেক বুদ্ধি পাইতে পারে 

বলিয়া মমে করিয়াছি তাঁহাই ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। 

ধাহারা ভিন্নমতাবলম্বী তাহাদের নিকট ইহার কোন কোন 

স্থাম অপ্রিয় হইতে পারে কিন্তু আমি পূর্বেই বলিয়াছি ঘে 

হিন্দু পরিবারের দিকে লক্ষ্য রাথিগ়াই ইহা! লিখিত 

হইয়াছে! 

আমাদের সংস্কারার্থী যুবকগণের অনেকে স্বীয় স্বীয় 
পরিবারকে নবসংস্কার মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া এবং তদঙুলায়ে 

কার্ধ্য করিতে আদেশ দিয়া প্রায়ই বিদেশস্থ হন, সুশীল! 

পতিব্রতাগণ হ্বামীর উপদেশ অন্ুমারে চলিতে গিয়া অনেক 

দময় পরিবারের অনেফের অগ্রীতিভাজন হন। শেষে 

হয়ত যুবকগণের নবসংস্কার তেজ দৃতনত্বের লঙ্গে সঙ্গে 

বিলীন হয় কিন্তু বেচারা বধুগণের প্রতি পরিবারস্থ 

অগ্তান্তের একটা বিদ্বেষ বরাবরই থাকিয়া যায়) সুতরাং 

এরূপ লংস্কারের পথ দেখান কেবল বধৃগণের যন্ত্রণা 

বুদ্ধি কর! মাত্র । বিশেষতঃ স্রীলোকের কোমল শুণাবলীর 
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সম্বন্ধে সর্বদেশীয় আদর্শই এইরূপ । অতএব আশা করিতে 

পার! যায় এই ক্ষুদ্র পুস্তকে বর্ণিত গুণাবলী আয়ত্ব করিয়! 
লইতে পারিলে সকল দমাঁজেই রমণীগণ প্রশংসিত হইতে 
পারিরেন। তবে আমার অক্গমত। প্রযুক্ত যদি সেগুলি 

লাভ করিবার উপায় যথাযত বর্ণিত না হইয়া থাকে; 
সে বিষয় কেবল নিরপেক্ষ সমালোচক মহোদয়দিগের 

কৃপাতৃষ্টি দ্বার! স্থিরীকৃত হইতে পারে) স্বন্সং মহাকবি 
কালিদানই যখন বলিয়াছেন,-আপরিতোষাৎ রিছুষাং 

ন সাধু মন্তে প্রয়োগ বিজ্ঞানম্” তখন আমাদের স্ঠায় 
অজ্ঞের তো কথাই নাঁই। যাহাহউক এতৎ পাঠে যদি 
রমণীগণের মনে বিন্দুমীত্রও সম্ভাব উদ্দীপিত হয়, একটা 
সারও যদি শান্তির রাজত্ব হয় তবে আমাদের সমস্ত শ্রম 

সফল হইবে। পরিশেষে কৃতজ্ঞতা-সহকারে শ্বীকার 
করিতেছি যে বন্ধুবর সাবিত্রী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামযাদব 
বাগছি এম্,। ডি, মহোদয় পত্রিকাগ্ডলি সাবিত্রী 

হইতে পুনমুদ্রণে অনুমোদন করিয়া আমাকে বাধিত 

করিয়াছেন । 

জয়ন্তী প্রেসের অধ্যক্ষ সোদরপ্রতিম অদ্ধাম্পদ 

শ্রীযুক্ত বাবু বসগ্তকুমার চক্রৰর্তী মহাশয় নানাপ্রকারেই 

এবিষয় আমাকে সাহাষ্য করিয়াছেন; তাহার খণ আমার 



০ 

শ্লোধ করিবার সাধ্য নাই ; তাঁহার সাহাধ্য ন। পাইলে 

আমি ইহা! প্রকাশ করিতেই পারতাম ন!। 

আমার পরমারাধ্যতম জ্যেষ্ঠ সহোদর স্প্ট্ঠোল কলেজের 

সংস্কভাধ্যপক শ্রবুক্ত পণ্ডিত ত্রেলোক্যনাথ কবিভূষণ 

মহাশয় ইহার প্রুফ সংশোধন, এবং নানাপ্রকার উৎকর্ষ" 

বিধান করিয়াছেন । তাহার পরম পবিত্র আশীক্বাদও লহ 

ধানার এ জীবন নিয়ত পুষ্ট ) তাহার চরণধুলি এ হৃদয়ের 

কালিমা দক করিতে সতততত্পত্র, জুতব্বাৎ তাহার বিয়স 

'রকি বলিব । 

প্রেতৎ জ্ম্বন্ধে যিনি যাহা উপদেশাদি প্রদান বা দোষ 

ক্রুটী প্রদশল করিবেন তাহা কৃতচ্ছতার সহিত গৃহী স্পা ঙ্ে 

হবে । 

সন ১৩০৯, ১০ই বৈশাখ । 1 
বছুনাঁথ চক্রবর্তী | 

যশাই পো ভার! পাংশা । | ্ী ঙ. ]] 



৮৯ পিশিশ শি লা? সপ ৯ পপি আপীল? াপশ৯৮৯০ সপন 

কয়েকখানি পত্র | 

প্রথম খণ্ড । 

প্রথম পত্র । 

পরম কলানীয়! শ্রীমতী ....১.০৮*১০। 

কল্যানীয়ান্গ । স , বিবাহের দশ পোঁছের 

দন পরেই তোমাকে পত্রলিখিতে কেমন লজ্জা! করিতেছে । 

ঘাহাহউক, যখন লিখিতে বসিয়্াছি, তখন আর তাহ! ভাবিয়া 

কি হইবে? আমি যেসকল কথা তোমাকে লিখিতেছি, 

তাহা সনজ্তই খুব কাজের কথা, এবং সব খুলিই 



হ কয়েকখানি পত্র । 
শ্পপপপশথ ৮০ পা পপ + ক পাকা পবা শি িস্ইির। 

ভবিষ্যতে তোমারই মঙ্গলদামক হইবে। ম্ুতরাং এ 

গুলিকে খুব যন্ত্র করিয়া পড়িও, এবং যাহাতে ঠিক এই 

অনুসারে কাজ করিতে পার, তাহা করিও । আমি 

তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমি বহু পুর্ব্ব হইতেই 
মনে মনে সংঙ্কল্প করিয়াছি, আমার স্ত্রীকে এরূপ ভাবে 

গড়িতে চেষ্টা করিব যে, সে যেন প্রত্যেকের নিকট প্রশঃস! 

পাইতে পারে, এবং সংসারে সুখ ও শাস্তি বিস্তার করিতে 

পাবু। কুতরাং এখন হইতেই তাহার ঢেষ্টা করিতে 
হইবে। তুমি এখন একাদশ বর্ষীয়া বালিক মাত্র। 
তোমার স্বভাব এখনও অতি কোমল; সুতরাং এখন 

তোমাকে ষে দ্রিকে ফিরাইতে ইচ্ছা কর! যায়, সেই দিকেই 

ফিরাঁন যায়। বেশী দিন দেরী হইয়া পড়িলে আর 

সেরূপ হুইবে না। কথায় বলে-_-পকাচায় না নোয়ালে 

বাশ, পাকলে করে ট্াস্ ট্যাঁস্, এ কথাটা! খুব ঠিক; 

আর আমার বিশ্বাস, স্ত্রীর স্বভাব চরিত্র, চাল চলন প্রভৃতির 

জন্য স্বারী অনেক পরিমাণে দায়ী। স্বামী যদি প্রথম 

হইতে রীতিমত চেষ্টা করেন, তাহা হইলে স্ত্রীকে নানাগুণ- 

শোভিতা করিতে পারেন । তবে স্্রীরও স্বামীর প্রতি 

বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন । স্বামী যে ভাহার মঙ্গলাকাজ্জী, 

ন্বানী বাহা করিতে বলিবেন; তাহা! সবই তাহার মঙ্গলের জন্তা, 



প্রথম পত্র। ও 
থর 

'এই বিশ্বাস করিয়া, তীহার বাধ্য ও অনুগত হইয়! 
চিলিতে চেষ্টা করা! স্ত্রীর উচিত। 

দেখ, তোমার প্রশংসা হইলে ষে কেবল আমারই নখ, 
তাহ! নহে । তোমার নিজের সুখ, তোমার পিতা, মাত! 

ও ভগিনী প্রভৃতির সুখ, এবং আমাদের বাটার লোকের 

সুখ। অতএব আমার বিশেষ অনুরোধ, তুমি জামার 

কথা অনুসারে চলিতে চেষ্টা করিবে। আমি যে সর্বদা 

তোমার কাছে থাকিয়! উপদেশ দিব, তাহ] ঘটিয়। উঠিবে_না 9 
যাহা! কিছু বলিব, দবই পত্রদ্বারা)স্থতরাং এই পত্র গুলি 
তুমি খুব ত্র করিয়া রাখিবে+ উপরে যে নম্বর দেওয়! 
থাকিল, এ অনুসারে এক এক গাছি সৃতাদিয়া গাঁিয়! 

রাথিবে। সমস্ত গুলিই এইবপ যত্ব করিয়া রাখিবে, 

এবং মধ্যে মধ্যে খুলিয়া! সব পড়িয়া! দেখিবে, তদনু- 

সারে চলিতে চেষ্টা করিবে । দেখ, আমার অনুরোধ 

অমান্ত করিলে আমি বড় দুঃখিত হইব। এ কথা ভুমি 
নিশ্চয় জ।নিও যে, আমি যাহা বলিব, তাহা তোমার 

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্যই বলিব, এবং তদন্ুুলারে 

কাজ করিলে, তোমার ভাল ভিন্ন মন্দ হইবে না। তুমি 
এখন বালিক1 মাত্র, সুতরাং সকলেই তোমাকে ভাল 

বাদে। কিন্তু এই ভালবাসা যাহাতে চিরকাল বনায় 



8 কয়েকখানি পত্র । 
সর পল সি পিস শত এ অপ 

রাখিতে পাঁর, তজ্জন্ত চেষ্টা করিবে । আমাদের বাটাতে 

দুই তিন দিন থাকিয়া, যে শিষ্ট শাস্ত নাম কিনিয়া গিয়াছ, 
তাই যেন বজায় থাকে; তাহা ষেন হেলায় হারাইও ন1। 

কারণ, প্রথম প্রথম নূতন জায়গায় গিয়া! অতি দুরস্ত 

প্রকৃতির লোকও অনেক সময় শিষ্টভাব ধারণ করে, 

কিন্ত তাহা স্থারী হয় না; তুমি যাহাতে এই ভাব স্থায়ী 
করিতে পার তাহার পক্ষে বিশেষ চেষ্টা করিবে। একিছু, 

কিন কাজ নয় যে, চেষ্টা করিলে সফল হইবে ন1। 

এবার বাজে কথ! বলিতেই সময় গেল। কিন্তু আমার 
উপর তোমার বিশ্বাস জন্মাইবাঁর জন্য এসব কথা বলিলাম । 

যাহাতে তোমার ভাল হয়, আমি সেই চেষ্টাই করিতেছি, 

তোমার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হইলেই, তুমি আনন্দের 
সহিত আমার কথামত চলিবে। তোমার কাছে 

এখন আর কিছু আঁমি চাই না, বা পাওয়ার প্রত্যাশ। 

করি না। যাহাঁহউক, লেখাপড়া-সম্বন্ধে তোমাকে গোটা 

কয়েক কথা বলিয়াই আজ বিদায় লইব। 

তুমি লেখাপড়া কিছু কিছু জান। আমি মেয়ে লোকের 

লেখ! পড়া শিখার পক্ষপাতী, তাহাঁও তোমাকে বলিয়াছি ; 

কিন্তু লেখাপড়া বলিলেই হয় ন1, পুরুষ ও স্ত্রীলোকের 

লেখা পড়ার শিক্ষার পদ্ধতি আলাদ1 রকমের হওয়। দরকার 



প্রথম পর । ৫ 
৯৯এন জবার উট ওর পবা উজার কপ নর সপ পপ অনার বাজার নকশা, ৬ নানা ওক শা 

ধলিম্না মনে করি। ্ত্রীলোকে একেবারে লেখাপড়। 

ন। জানিলে, সাংসারিক কাঁজ কর্মের অনেক অন্তুবিধা 

হয়। সামান্ত এক খাঁন! পত্র লিখিতে বা পড়িতে, 

সামান্ত একট৷ হিসাব করিতে বা লিখিতে, এবং এইরূপ 

আরও অন্যান্য অনেক বিবয়ে বড়ই অন্ুুবিধ! হয়। এজন 

গেরস্ক ঘরের বৌ ঝির একটু লেখাপড়া জান! খুব দরকার 
বলিয়া মনে করি। অনেকে মনে করে, স্ত্রীলোকের লেখা" 

পড়া জানা! ফেবল স্বামীর নিকট পত্র লেখার জন্ত, এটা 

বড়ই ভুল। বাস্তবিক পক্ষে লেখাপড়া শিক্ষা করিলে 

সাংসারিক কাজকর্মের অনেক সুবিধা হয়। মনট! অনেক 

প্রকারে ভাঁল হয়, সংসারের অনেক বিষন্ধ উপদেশ পাওয়া 

গাঁয়। ছেলে পিলের লালনপালন-সম্বন্ধে এবং তাহাদের 

লেখাপড়া শিথান ও চন্লিত্রগঠন-সূম্বন্ধে অনেক সুবিধা 

হয়। পৃথিবীতে ঘে সকল বড় লোক জঙ্ষিয়ছেন, 
তাহাদের সকলেরই মাতা বেশ ভাল লেখা পড়। জানিতেন, 
এবং অশেষ সদগুণের আধার ছিলেন। লেখাপড়। শিক্ষার 

যে কত গুণ, তাহা, দেখা হইলে, আরও ভাল করিয়! 

বৃঝাইয়া দিব। স্ত্রীলোকের লেখা পড়া এরূপ ভাবের 

হওয়া! চাই যে, তাহা! তাহাদের কাধ্যের উপযোনীও সাহায্য 
কারী হইতে পারে। লাহিত্ো জ্ঞান থাকা সকলেরই 



৬ কয়েকখানি পত্র । 
চাপল 

প্রয়োজন, সুতরাং ভাল ভাল সাহিত্য পুস্তক ও নীতি 

পুস্তক পাঠ করা উচিত। ভাল ভাল স্ত্রীলোকের জীবন- 
চরিত প্রভৃতিই স্ত্রীলোকের পাঠামধ্যে প্রধান। সীতার 

বনবাঁদ, সীতা-চরিত, শকুস্তল!, নবনারী, সুশীলার উপা- 

খ্যান, দময়স্তী-চরিত, সাবিত্রী-উপাধ্যান, ভ্ীবৎস-উপাধ্যান, 

বেহুলার উপাখ্যান রাণী সরৎ সুন্দরীর জীবন-চরিত 

প্রভৃতি পুস্তক বেশ ভাল। ন্বর্ণলতা, অদৃষ্ট, রাঁয় পরিবার, 

মা ও ছেলে, মনোরমার গৃহ, মেজ বৌ, কৃষ্ণকাস্তের উইল, 
বিষবুক্ষ, প্রভৃতি পুস্তকও বেশ উপদেশপূর্ণণ তবে পে সব 
বই এখন পড়িবার আবশ্তক নাই। উপন্াঁস প্রভৃতি 

একটু বয়স হইলে পড়াই উচিত, নতুবা তাহাদের 
ভাব গ্রহণ করিতে ন! পারায়, হিতে বিপরীত হইয়া উঠে। 
ততএব এ সকল পুস্তক এখন পড়িবে ন। রামায়ণ” 

মহাভারত প্রভৃতি ধর্থগ্রস্থ মধ্যে মধ্যে পড়িবে। এখন 

তোমার নিত্য পাঠ্য মধ্যে তুমি পদ্ধপাঠ,। বোধোদয়, 

প্রনৃতি যাছ। পড়িতেছ, তাই পড়িবে। অস্ক, ধারাপাস্ধ, 

বাজার হিসাব শিক্ষাকরা ভ্ত্রীলোকের প্রধান কর্তব্য 
টাক1, আন, পয়সা, আধপয়স1, পণ, সের, ছটাক ইত্যাদি 

লিখিতে শিক্ষা করা, তাহাদের যোগ বিয়োগ আদি জান!, 
এৰং মণ হিসাৰে সেরের দাম, এক পোয়ার দাম, ইত্যাদি 



প্রথম পত্র । ৭ 

শুভহ্করী হিসাব জানা, মাসমাহিনা প্রভৃতির হিসাব 

শিক্ষাকরা অত্যন্ত প্রয়োজন। ভবিষ্যতে সাঁংপারিক 

কাজকর্মে, নিত্যই ইহার প্রয়োজন হইবে । জমাঁথরচের 

হিসাব রাখিতে শেখাও অবস্থাকর্তরব্য। এই সব শিখিলে 
সাংসারিক খরচপত্রের হিসাব, ছৃধ-ওয়ালা, তেল 

ওয়ালা, আম-ওয়াল! প্রভৃতির জোগানের হিসাব, ধোবা ও 

চাঁকরের হিসাব ইত্যাদি স্থন্দরদ্ধপে করা যায়, এবং সংসা- 

রের আত বুঝিয়া ব্যায়করার ক্ষমতা জন্মে। অতএব 

ইহা? সব এখন হইতে বিশেষ যত্রের সহিত শিক্ষা করিবে, 
এবং যাহাতে এসব বেশ ভাল করিয়া শিথিভে পার, 

তাহার চেষ্টা করিবে । 

হাতের লেখা যাহাতে বেশ তাল হয়, সে পক্ষে বিশেষ 

দৃষ্টি রাখিবে, এবং যাহাতে বানান ভূল ন হয়, সে বিষয়ে 

কখন অবহেল1 করিবে নাঁ। বানানভূুল লেধা, লেখার 

মধ্যেই গণ্য নয়। প্রত্যেক কথা পড়িবার সময় বানান 

করিয়া পড়িবে, এবং লিখিবাঁর সময় ঠিক বানান লেখা 

হুইল কি না, বিশেষ করিয়া দেখিবে। হাতের লেখার 
খাতা করিয়া, রোজ লিখিবে এবং পাঠ্যপুস্তক পড়িবে; 
আর অঙ্ক কসিবে; ধারাপাত ভাল করিয়া মুখস্থ করিবে 

স্বাস্থ্যরক্ষা-সত্বন্ধে নিক্মাবলী স্ত্রীলোকের জান! 'বিশেধ 



৮ কয়েকখানি পত্র । 
- পর 

আবগ্তক, এজন্য শরীরপালন-সন্বন্ধে পুস্তক পড়া খুব 

দরকার। আপাততঃ “শরীরপাঁলন” পাঠ করিবে এব" 

তাহার উপদেশ গুলি বেশ মনে রাখিবে। গাহঙ্থ্য স্বাস্থ্য- 

বিধি নামক একথানি পুস্তক নাকি হইয়াছে, তাহা আমি 

দেখি নাই, দেখিরা যদি ভাল বোধ হয়, তবে পাঠাইখ। 

দিব।* সাহিত্য, ব্যাকরণ, অঙ্ক ও স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি 

বিবয়ে জ্ঞান থাকা স্ত্রীলোকের ষত দূর প্রয়োজনীয়, এমন 

আর কিছুই নয়। তার পর সেলাই, বুনন ও রন্ধনকাধ্য 

শিক্ষা । তাহার কথ! আর এক পত্রে লিখিব। ধারাঁপাত 

ও অস্কের পুস্তক পাঠাইলাম, ইহ! দেখিয়া আমার কথা 
মত কাজ করিবে। হাতের লেখা যাঁকাঁতে ভল হয়, 

লাইন বেশ সোজা হয়, বানান ভুল নাধায়, সে পক্ষে 

বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। যাঁহা পড়িবে, তাহা! ভাল করিয়া 
বুঝিয়া পড়িও। যাহা নিজে ন1 বুঝিতে পার, তোমার 
দিদি কি ভাইদের নিকট জানিয়া লইও। কেবল 

মুখস্থ করিয়! যাইও না; যাহাই পড়, বুবিম়া পড়িও। 
ষর্দি আমার এবং অন্তান্ত ঘকলের ভাল বাঁস1 চাও, তবে 

শপ বশ সর লাউ কার পচ উস 

* এই পুস্তক শেষে দেখিয়াছি, পুদ্ভক খাঁনি বেশ ভাল এবং 

রমণীগণ্র একাস্ত পাঠ্য। 



প্রথম পত্র । ৯ 
শে আসর আবরার 

বেশ ভাল করিয়া লেখা! পড়া শিখিতে চেষ্টা করিও, এবং 

আমার কথ। অনুসারে চলিও। এই পত্রের উত্তর পাইলে 

লেখাঁপড়। সম্বন্ধে অন্তান্ত কথা, সাধারণ লোকে স্ত্রীশিক্ষার 

বিরোধী কেন, কিরূপ করিলে সে দোষ হইতে রক্ষা 
পাওয়া যায় ইতাদি সমস্ত বিষয় বুঝাইয়া দিৰ। ধারাপাতি 

ও অঙ্ক কতদূর পড়িয়াছ জানাইবে। আজ পত্র বড় 
দীর্ঘ হইয়া পড়িল, অতএব এখানেই ক্ষান্ত হইলাম। 
শীঘ্র পত্র দিও এবং পত্র নিজ মনে গোপনে লিখিও।" 

আমি ভাল আছিঃ নিজ শরীরের বিষয়ে সাবধান থাকিও) 

পড়ার ওজর করিয়া সংসারের কাজ কর্মের সাহায্য 

করিতে কখনও ক্রটি করিও না। সে গুলিও তোমাদের 

শিক্ষা কর! একান্ত আবশ্তক, তাহা,জানিও। সে সব 

ক্রমে বুঝাইব, ইতি। 
গুভাঁকাজ্জী শ্রীষ----. 



[১০ ] 
শিপ ছা শী পে সপ শপ ক পপ “এপ সর সাদী পাপী কপ পট পাশ? পপ উজ ক্র চা জাপা 

দ্বিতীয় পত্র । 

পরম ক্ল্যাণীয়াস্থ। স , তোমার নিজ হস্ত- 
লিখিত পত্র পাইয়া বড় সখী হইতে পারিলাম না। 

তাহার কারণ এই যে, ভূমি পত্রে যে সমস্ত কথা লিখিয়াছ 

ত্বানার কিছুই তোমার নিজের কথা নহে । কেহ (বোধ- 

ভুয়, তোমার মেজ দিদি) নিশ্চই মুন্সীগিরি করিয়াছেন । 
যিনি মুন্দীগিরি করিয়াছেন, তাহার বুদ্ধি ততদূর 

প্রথর ও গভীর বলিয়া বোধ হইল না) কারণ, একটু 
বুদ্ধির গাভ্ভীব্য থাকিলে, অত সব লম্বা লম্বা! প্রেমের কথা 

ও কবিত্ব একটি নৃতন বিবাহিত্তা এগার বছরের মেয়ের 

হাত দিয়! বাহির করিতে পারিতেন না। এরূপ পরের 

কথা ওয়াল! পত্র আমি তোমার নিকট চাহি না। বিশে, 

যতঃ যেরূপ প্রেমের কবিত্ব দেখাইয়াছ, তাহ আমি কোন 

সময়ই পছন্দ করি না। কোন কাঁজেই কৃত্তরিমতা ভাল 
নয়। পত্র লেখার উদ্দেশ্ত নিজ সরল মনের ভাব সরল 

ভাবে প্রকাশ করা; তাহা করাই কর্তব্য। তাহা না 

করিয়া, কতক গুলি লম্বা লম্বা কথাঘদ্বারা বক্তৃতা করিলে 

পত্রের উদ্দেশ সিদ্ধ হয় না। তুমি এখন পামান্ত বালিক! 



দ্বিতীয় পত্র । ১১ 
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মাত্র, তোমার ম্নটিও ঠিক সেইরূপ। আর বিবাহও 
অল্প দ্রিন হইয়াছে, এরূপ অবস্থায় ধরূপ অসার পত্র লিখ! 

ঘে কিরূপ অন্তায়, তাহা! তোঁমার তো! বুঝিবার ক্ষমতাই 

হয় নাই, তোমার মুন্সী মহাশয়ারও সে ক্ষমতা নাই! 
এখনও আমার প্রতি তোমার সেরূপ কোনও ভালবাস! 

হইতে পাঁরে না, তবে আমি তোমার একজন গুভাকাঙ্জী 
আপনার লোক, এই পথ্যস্ত ধারণা তোমার হইতে পারে । 
আমিও কেবল তাহাই চাই। অতএব তোমার সরল মনে 

যাহা আসে, তাহাই তুমি লিখিবে। কি লিখিবে, তাহা 
কাহারও নিকট জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্বক নাই । আশা- 

করি, ভবিষ্যতে পত্র পিখিতে আমার এই কথা গুলি 

অবস্ঠ অবশ্ত স্মরণ বাখিবে। আর শদ্দি তোমার কিছু 

লিখিবার মত মনে না হয়, তবে পত্র লিখিবার দরকার 

নাই। যখন মনে বলে তখনই লিখিবে। তোমার পত্র 

পাইবার জন্য আমার তত আগ্রহ নাই। আমার উপদেশ 

অনুসারে তুমি চলিতেছ বাঁ চলিবার জন্ঠ বিশেষ 

চেষ্টা করিতেছ, এই কথা জানিতে পারিলেই হইল, 
তোঁমার মুন্সী মহাশয়ার পত্রের বয়ান (বর্ণনা) দেখিস 
বোধ হইল যে, তিমি বটতলা'র পচা নাটক, নভেল ইত্যাদি 
খুব পড়িক়াছেন, এবং তাহার বিষ তীহার হাড়ে হাড়ে 



১২ কয়েকখানি পত্র । 

বদিয়। গিয়াছে । তোমাকে বিশেষ করিয়া মাথার দিব্য 

দিয়া বলিতেছি, সে সব পুস্তক কখন ম্পর্শও করিবে ন। 

তোমার পাঠ্য পুস্তক গুলি ভাল করিয়া! পড়িবে, তাহার 

পদ্য গুলি মুখস্থ করিবে; অন্ত সব বই এখন পড়িও ন1। 
নাটকু উপন্তান, মজার কথা, কি গল্প ইত্যাদি এখন কখনও 

পড়িও না। কারণ, স্ত্রীলোকের পাঠ্য নাটক উপন্যাস 

আদি খুব কম। তাঁর পর নাটক প্রসৃতিতে লান! প্রকার 

*লোকের চরিত্রের কথ! বর্ণিত থাকে, অল্প বয়সে তাহা 

হইতে ভাল টুকু বাছিয়া লইবার ক্ষমতা থাকে না, 

স্তর], নেক সময় উদ্দেশ্ঠা বুঝিতে না পারিয়া বইয়ের 

মন্দ অংশ গুপি তাহাদের মনে অজানা ভাবেই বসিয়া 
যবা। তাহার ফলে কেবল কতক গুলি লম্বা! লম্বা কথ। 

( যথা হ1 জীবিতেহর, মুখচক্, বাক্য সুধা, জীবন চকোর, 

বারিদানে অভাগিনী চাতকীর পিপাসা নিবারণ ইত্যাদি ) 
অভ্যাস হয়, কতক শুলি প্রেমের ছড়া ও কথ। মুখস্থ 

হন, এবং তাহার শেষ ফলে স্ত্রীলোকেরা কিছু চঞ্চলা, 

ব্যাপিকা ও ফাজিল হইয়া পড়ে । বটতলার বই গুলি 

এ বয়সে ব্ষিবৎ পরিত্যাগ করিবে । এটা যেন লর্ববদা 

স্মরণ থাকে যে, স্ত্রীলোক জ্যাঠা হওয়া! বড়ই দোষের। 

কোমলতা, লজ্জাশীলতা, নম্রতা, অল্প কণা ব্যব্হার ইত্যাদি 



দ্বিভীম্ব পত্র । ১৩ 
চে 

৯ ৮ ৯৮৮৭৯ আশা পপ পপপপকগপ জাারাাও- এ  স্আা পা 

স্বাপোকের অলঙ্কার; এসব সর্বদা রক্ষা করিয়া চলিন্তে 

চেষ্টা কর! কর্তব্য: কিন্তু সব অসৎ পুস্তক পাঠে 

মনে সংগুণের অভাব হইয়া! নানারূপ অসৎ প্রবৃত্তিরই 

প্রাধান্ত হয়, এবং মন কেবল 'অনৎ বিষয় লইয়াই সর্বদা 

আলোচন। করিতে থাকে । এজন্ত আমার বিশেষ অন্গ- 

রোধ, শ্রী সব পুস্তক কখনও পড়িবে না। মহাভারত 

রামায়ণ, সাবিত্রী চরিত, স্থুশীলার উপাখ্যান, ললনা সু 

ইত্যাদি বই যাহা আছে, তাহা মধ্যে মধ্যে পড়িতে পার, 

অন্ত কোন বই পড়িবার ইচ্ছা হইলে, আগে তাহার নাম 

আমাকে জানাইবে। আমি তাহা! জানিয়া যদি পড়িতে 

বলি, তবে পড়িবে, নতুবা পড়িবে না। লেখা পড়া! 

সম্বন্ধে এই কথা আমার পূর্বেই লিখিবার ইচ্ছা ছিল, 

তাহা! তোমাত্র পত্র হইতেই হইয়া গেল। আমাদের 

দেশের পারিবারিক ব্যবগ «এ অবস্থা অনুসারে অনেক 

ক্লীলোকেরই উচ্চ শিক্ষা হদয়। উঠে না। সামান্ত লেখ! 

পড়া শিক্ষাতেই তাঁহাদের সন্ত "কিতে হয়। কিন্তু ধত- 

টুকুই হউক না! কেন, সে টুকু বেশ ভাল, পবিত্র হওয়া 

দরকার। বই পড়িলেই বে শিক্ষা হয়, তাহা নহে । 

আ্স্তরের শিক্ষাই শিক্ষা? একজন বদি বই পড়িয্নাও 

অস্ৎ হয়, ঝগড়াটে হয়, হিংস্থুক হয়, তবে তাহাকে 

২ 



১৪ কয়েকখানি পঙ্জ। 
১ 

শিক্ষিত বলিব না, আবার অন্ত রমণী যদি লেখা পড়া 

না ভ্রানিয়াও কোমলা, লজ্জাশীল!, স্সেহবত্তী ও দয়াশীল।, 
হয়, তবে তাহাকে আমি শিক্ষিতা বলিব, কারণ, 

শিক্ষার যে উদ্দেন্ত, তাহা তাহার সিদ্ধ হইয়াছে । 
লেখা পড়া শিখিলে পাচ রকম উপদেশ পাইয়া, পাঁচ 

জনের সৎ জীবনী পাঠ করিয়া, এই সব বিষয়ের বেশী 

জ্ঞান হইবে, এই জন্যই শিক্ষার প্রয়োজন । কিন্ত 

তাহা সব না করিয়া, যদি যেনে পচা বই এখন 
হইতে পড়িতে আরম্ভ কর, তবে তাহার দোষ গুলি 

তোমার মনে এত দূর বসিয়া যাইবে এবং তাহাতে মন 
'এভ ছোট ও নীচ হইয়া যাইবে যে, শেষে শত চেষ্টা 

করিয়াও তাভা দূর করিতে পারিবে না। অতএব 

এ বিষয়ে এখন হইতেই বিশেষরূপ সাবধান হইবে। 
যেন সে সমস্ত দোষের আকর পুস্তক পড়িবার ইচ্ছা 

তোমার মনে স্থান না পায়। আমি (১ম পত্রে) 

ধারাপাতের যে সমস্ত শিখিতে বলিয়াছি, পুস্তকের যে সব 
স্থানে * এইন্প দাগ দেওয়া আছে, সে গুলি আগে 

পড়িবে । নামত, যোগ, বিয়োগ প্রভৃতি ভাল করিয়! 

শিথিবে। শুভন্বরী অন্ক স্ত্রীলোকের জান! খুর প্রয়োজন। 

সে সমস্ত কথা পূর্বেই লিখিয়াছি। আবার আজও 



দ্বিতীয় পত্র । ১৫ 

লিখিতেছি; ই্থা হইতেই বুঝিবে সে গুলি বিশেষ প্রস্থো- 
জনীয়। অতএব সে গুলিক প্রতি বিশেষ মনোষোগ 

দিবে। তুমি লিখিয়াছ যে, কখনও আমার কথার অবাধ্য 

হইবে না, এবং আমার উপদেশ মত সর্বঙ্ী চলিবে 

এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহাতে আমি বিশেষ স্থুখা 

হইলাম। এখন কাজে এ কথ! প্রমাণ করিতে পাব্িলেই 

বিশেষ সুখের বিষয় হয়। আশা করি তুমি মিথ্যা: 

ধাদিনী হইবে না। ৎ 

তার পর ্ত্রালোকের লেখা পড়ার দৌধ-সমবন্ধ 

তোমাকে দুই চারি কথা বলিতেছি। স্ত্রীলোকে লেখাপড়া 

শিখিতে গেলে, তাহাদের সাধারণতঃ কতক গুলি দোষ 

ঘটে । পুক্সেই বলিয়াছি আমাদের সমাজে নান! কারণে 
বেশী লেখা পড়া শিখা হইয়া উঠে না। কথায় বলে 

"ভাল্প বিদ্যা তয়ঙ্করী;” কাজেও তা৷ খুব দেখা যায়। আনা 

দের পল্লীগ্রামে সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের লেখাপড়া বিষয়ে 

ঘ। কিছু চর্চা হইতেছে, তা নব্যাদিগের মধ্যে, প্রাচীলাগণ 

কিছুই জানেন না। এজন্য ধাহার| গ্বেখা পড়া শিখিতে 
বসেন, হাঁছার! ছই চারি পাত পড়িয়াই ভাবেন যে, আমর! 
ঘড় পণ্ডিত হইয়াছি। আর কথার কথায় সেই পঞ্খিতি 

জাহির করিতে মান। স্ত্রীদ্বিতীয় ভাগ শেষ করিতে 



১৬ কয়েকখানি পত্র | 
পর শি পাপন শাপিসসপীসিসীসপপীপিী পপ | শি পিসি পক সপ বাসস ০ সপ ৬৭ আপ শপ ৯৫ টপ শপ পপ এ লাল 

না৷ করিতেই প্রেমে পাগল, স্বামী মহাশক্ন অনেক সময় 

লীলাবতী, নারী দেহতত্ব, জামাই বারিক এবং বটতলার 

অন্যান্য ছাই পাঁশ নাটক আনিয়া স্ত্রীকে পড়িতে দেন। 

ইচ্ছা স্ত্রীকে রাধিকা করিয়া! লইবেন। স্ত্রীও সবিশেষ 

উৎসাহের সহিত সেই সব শিখিতে থাঁকেন। কিন্তু বিদ্যার 

আগুন পেটে না থাকায়, জীর্ণ করিতে পারেন না, যাকে 

সম্মুখে পান তার কাছেই বমন করিয়। তাহার অভ্ক্তি 

জন্মাইয়া দেন। তারা খুব পণ্ডিত, এই মনে করিয়া 

দেমাকে মাটিতে পাদ্দেন না; বুক ফুলাইয়া হাটেন; 

শ্বশুর স্বাশুরী ও অন্তান্ত গুরুজনের সম্মুথেই বই খুলিয়া 

লজ্জাহীনার স্তাঁয় বালিস ধুকে কি মাথায় দিয়া, প1 ছড়াইয়! 

য1তা পড়িতে থাকেন। সংসারের কাজকর্ম করা তাহারা 

অপমান বোধ করেন। যাহারা লেখা পড়া করিবে, তাহারা 

আবার কাজকর্ম করিবে কেন এই তাহাদের বিশ্বাস হয়। 

বুড়া শ্বাঙরী রাত্রি দিন খাটিয়! মবিতেছেন, আর গুণের 

বৌমাঁটি থাটে শুইয়। নাটক কি পাঁচালী পড়িতেছেন। 

বৌ স্বামীর কাছে পত্র দিতে ৩৪ খানা কাগজের 

সপস্ভীকরণ করিতে পারেন, কিন্তু শ্বশুড়ী হাটের কি 
বাজারের দৈনিক হিসাবটা লিখিতে বলিলে, বৌয়ের মাঁথ! 
ধরে; হাতে বাত ধরে, পায় ব্যাথা! ধরে, তিনি তা কিছুতে 



দ্বিতীয় পত্র । ১৭ 
কপ আপ আস পাপ আল ০৮ শা পপি পা ৯ পবন শা পাপী সা 

সপ লগালা?র ৮০৮ নানাকালররারা বানি 

পারেন না) সংসারের কাজকন্ম হইয়া উঠিতেছে না, ন্থ 

সচলে ভূতের মত থাটিতেছে, বৌ বই বুকে দিয়া নিদ্র! 
যাইতেছেন, সে বুম ভাঙ্গাইলে তার রাগ হইবে। যদি 

লেখা পড়ায় মত্ত থাকেন, তবে তো কথাই নাই। তিনি 

স্বেচ্ছামত ফাজ করিবেন; বিছান' পত্র সাফ করিতেই 

তিনি ব্যস্ত; তা একটু ময়লা হইলে তার গা ভাতে 

লাগিবে না। এই সব দেখিয়া শুনিয়াই, বাড়ীর গিনিরা 

বৌ ঝির লেখা পড়া শেখা দেখিতে পাবেন ন।। তাহা! 

বলেন), লেখাপড়া শিথাইলে কেবল লাভের মধ্যে বার্টার 
সমস্ত গুপ্ত কথা বৌ এদিক ওদিক প্রকাশ করিয়া দেয়) 

ঘরের কথা প্রকাশ হয়, সামান্ত একটু কথাও পাচ গুণ 

অলঙ্কারে সাজাইয়া স্বামীর কাছে, পাঠায় । অতএব 

বৌ এর লেখা পড়া শিখান কেবল তার স্বাধীনতা দেও 

মাত্র। তুমি ভাবিয়া দেখিও, এদব কথা বলিবার 
কারণ আছে। অনেক স্ত্রীলোক এরূপ করিয়া থাকে, 

তাহা! আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি । লেখা পড়া শিখিয়া কেবল 

তাহাদের দেমাক, কথার শৃঙ্খল ইত্যাধ বাড়ে, সমবেদনা 

অর্থাৎ অন্তের ছু,খে ছুঃখবোধ থাকে না, কেবল স্বাথ. 

পর হইয়া আত্মস্থথের চিন্তা করে। বাস্তবিকই কি 

লেখা পড়ার উদ্দোন্ত তাই? না, ঠিক তার বিপরীভ। 



১৮ কয়েকখানি পত্র | 
সপ গা 

লেখ! পড়া শিখিলে নরমসরম হইবে, সভ্যতব্য হইবে, 
লজ্জাশীল। হইবে, যাহাকে যেরূপ মান্ত করা আবশ্বক 

তাহাই করিবে, ভালবাসার লোকদিগকে ভাল বাদিবে, 
পরের দ্রঃখে হংখিত হইবে, সংসারের শৃঙ্খলা করিবে, 
কিসে সংসার ভাল থাকে তাই করিবে, যে ষেপ্রকারের 
লোক তার সঙ্গে সেই রূপ ব্যবহার করিবে, এইরূপ 

সমস্তগুণে খগুণবতী হইবার জন্যই লেখাপড়া শেখা 

দরকার । তাহা হইলে, নানারূপ সৎ উপদেশে মন গঠন 

করা যায়। এ সমস্ত হচ্ছে লেখাপড়া শিখিবার গুণ। 

লেখাপড়া শিখিয়া যদ্দি ঝগড়াটে হইল, স্বামীর সংসারের 
অবস্থা বুবিষ্া ন! চলিল, স্বামীর আত্মীয় স্বজনকে 

ন্েহ, ভক্তি ও মমতা না করিল, স্বামীর বাটীকে 

আপনার বাটী ন! করিতে পারিল, তবে আর সেলেখা 

পড়। শিখিয় লাভ কি? লেখা পড়াতে বুদ্ধি ভাল হয়, 

্বভাব নগর হয়, প্রকৃতি ধীর হয়, সংসার সম্বন্ধে নান! 

জ্ঞান লাভ হয়, এই সবই লেখ! পড়া শিক্ষার গুণ। আশা- 

করি, তুমিও লেখাপড়া শিখিয়া এই সব গুণ লাভ করিবে। 
যখন তোমার কথ! ভাবি, তখনই মনে হয় তুমি ভালক্ত্রী 

হইতে পারিবে কি না, বম সকলের প্রিয়পাত্রী হইতে 

পাবিছ্ধে কি না, বাটার সকলের এবং গ্রামের লোকের 



তৃতীয় পত্র। ১৯ 
৯৪ সপ ভাপ অপ ৯ অপ এ লমপদপসিপ পপি ৭৯০০৯ পসরা পরত পা পা শা পরি জা 

প্রশংসা লইতে পারিবে কিনা। যদি তোমার পত্রের 

কথা সত্য হয়, তবে নিশ্চর পারিবে । ঈশ্বর তোমার 

মঙ্গল করুন। ঢতোনার মনে যদি আন্তরিক ইচ্ছা ও 

যত্ন থাকে; তবে তাহার কৃপায় তুমি বাড়ীর লক্গমী হইতে 

পারিবে। আজ পঞঙ্জ বড় দীর্ঘ হইল। আমার সময়ও 

বড় কষ । অন্য দিন আর আর কথা বলিব। হরিনামে 

ভক্তি রাখিও । শীগ্র উত্তর দিও । ইতি---- 

পরম কল্যাণীয়াস্থ । 

স , তোমার পর কয়েক দিন হইল পাইয়াছি। 

পত্রে এবার অনেক বান.ন ভুল করিয়াছ দেখিয়া ঃখিত 

হইলাম। পুর্বেই তোমাকে বলিয়াছি বানানভুলঘুক্ত 
লেখা কোন কাজের হয় না, অতএব সে বিষয় বিশেষ 

দৃষ্টি রাখিও। ছুই একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। তুমি লিখিয়াছ 
“জেমন।” কিন্তু ওটা ভুল। প্যেমন,» “যাহা, প্রস্াতি 

অন্তস্থ “| “টা সম্বন্ধে একট! সাধারণ কথ! এই 



২০ কয়েকখানি পত্র । 
পপ মা চর টা পথ পপ পট: পাপ পিপল টাটা 

জানিয়া রাখিবে যে, উহ্হী শব্দের প্রথম ভিন্ন মধ্যস্থানে 

বসেনা। মধ্যে বসিলেই উহ্থার উচ্চারণ 'য়+ হইয়া যায় । 

শেষে বদিলেও তাই, যথা “নিয়ম, “যাওয়া, ইত্যাদি । 

'স্থযোগ, ছুর্যোগ? ইত্যাদি কথায় ধে মধ্যে য' দেখা 

যায়, তাহার কারণ আসল শব্ধটা “যোগ, তার সঙ্গে, 

“লু” ও ছুর্” এই ছটা! কথা লাগান আছে। শব্দের 

প্রথমে য়” হয় না, অতএব 'য়ামি, '্মাসিতেছি+ ইতি 

ভুল, আর ণ' শব্দের পূর্বে সাধারণতঃ বসে না, স্পা, 

ণর্দী,, কুল» ইত্যাদি ভূল। শব্দের আগে 'ন' ই নখে 

এসব কথ! আর বেশী কি লিখিব, ব্যাকরণ পড়িলেই 

অনেক জানিবে ; আর পড়াঁর স্মক্স প্রত্যেক শবের প্রতি 

একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। স্ত্রালোকদের সাধারণতঃ 
বানান সম্বন্ধে বড় অমনোযোগ দেখা যায়; তুমি তাহ! 

করিও না। হাতের লেখা যাহাতে গাল হয়, সে বিষয় 

বত্ন করিও এবং নির্ভ ল লিখিতে েষ্টা করিও । 
এবার তোমাকে স্ত্রীলোকের সংস্$ণের বিষয় কিছু 

বলিব। তুমি লিখিয়াছ যে, এসব উপদেশ তোমার ভাল 

লাগিতেছে, এবং তুমি ইহ? প্রাণ পণে পালন করিবে, 
তাহাতে খুব সুখী হইলাম। যদি এসব পালন কর, 
তবে তুমি নিশ্চয়ই সৎ গৃহিণী হইতে পাঁরিবে। 



তৃতীয় পত্র । ২১ 
সপ পা জপ | শপ শরণ 

ভুমি লিখিয়াছ যে, নাটক প্রভৃতি তোমাদের বাড়ীতে 

নাই, আনিয়াও পড়িবে না, অন্ততঃ আমাকে আগে 

জিজ্ঞান! করিবে ; তাহাতে বিশেষ সুখী হইলাম । পত্রগুলি 
বেশ যত্র করিয়। রাথিও, এৰং মধ্যে মধ্যে পড়িয়। দেখিও। 

এ কথা বোধ হয় ভুমি জান যে, পুরুষ ও স্রীলোক 

দ্রইটি ভিন্ন স্বভাবে গঠিত। এক জনের প্রকৃতি অন্ঠের 
প্রকৃতি অপেক্ষা বিশেষ বিভিন্ন | পুরুষ শ্বভীবতঃ কিছু 

রূঢ়, কিছু কর্কশ, আর স্ত্রীলোক স্বভীবতঃ কিছু কৌঁমর্ল 

কোমল প্রকৃতি গুলি অর্থাৎ দক্ষা মায়া, পরছুঃখকাতবত1, 

স্সেহ, ভালবানা, ইত্যাদি স্ত্রীগণের ঈশ্বরদত্ত সম্প্তি। 

প্রত্যেকের সংসারের কাজ ভিন্ন ভিন্ন বলিয়াই, ঈশ্বর 

বিভিন্ন প্রকৃতি করিয়া দিয়াছেন। এজন্ত স্ত্রীও পুরুষ 

একত্র পুর্ণ মনুষ্য, এবং পৃথকভাবে অদ্ধ মনুষ্য বলিয়া 

গণ্য | সাংসারিক কাজকম্ম, সেবা! শুভ্রার ভার স্ত্রীলোকের 

উপরই সাধারণতঃ থাকে, এজন তাহাদের এ প্রবৃত্তিগুণি 

থাকা একান্ত আবশ্তক। নতুবা সংসারে নানারূপ অশান্তি 
আপিয়! উপস্থিত হয়। শ্ত্রীলোকের যদ্দি পুক্রুষের মত 

তেজ, দত্ত ইত্যাদি হুয়, তবে তাকেও যেমন লোকে নিল্দী 
করে, পুরুষেরও যদি আবার অতাধিক কোমলত। থাকে, 

তবে তাহাকেও লোকে প্রশংসা করে না। বিশেষতঃ 
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আমাদের ব্গ-ব্নমণী গণের কোমলতা চির প্রসিদ্ধ, অতএব 

সে লব প্রবৃত্তি গুলির যাহাতে পুষ্টিসাধন হয়, তাহ! এখন 

ইইতে করিবে! পুরুষগণ সংসারে নানাকধপ খাটিক়া 

খুটিয়া যখন শ্রান্ত হয়, তখন বমলীগণের কোমলতার 
শীতল ছায়ায় তাহাদের সে শ্রাস্তি, সে ক্লান্তি দূর হয়) 

তাহা যে সংসারে মাই, সে সংলার আর বনে পার্থক্য নাই। 

দেখ, বিলাতপ্রভৃতি দেশে স্ত্রীগণের স্বাধীনতা অর্থাৎ 

ধথাইচ্ছা সেইক্প কাজ করিবার ক্ষমতা বেশী পরিমাণে 

থাকে বলিয়া, অনেক সময় তাহাতে কুফল ফলে এবং 

সারে হিরোধ ও অশান্তি উপস্থিত হয়। তাহারাও 

রমণীগণকে কোমলতাভূষিত হইতেই উপদেশ ও শিক্ষ' 
দিয়া থাকে; আদর্শ রমণী চরিত্র আকিতে হইলে, তাহারা 

আমাদের দেশের রমণীগণের স্বাভাবিক আদর্শের মতই 
'আকিস়্া থাকে, এবং তাহাদের দেশেরও অনেক বড় বড় 

পণ্ডিত পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন "পুরুষের কাজ স্ত্রীলোকের 

সাজে না” অতএব বাহিরে বিলাঁতী চটক দেখিয়! 

স্বাধীনতার দিকে সাগ্রহে তাকাইও না। তাহা হইলে 
নিজেও কষ্ট পাইবে, এবং আমাদিগকেও রুষ্ট দিবে। 

অত্যধিক স্বাধীনতার যে কত দোষ, তাহ! আর এ 

সামান্ত পত্রে লিখিয়া কি জীনাইব। তবে এই মাত্র জানিও 
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চা তার অপর সত পাপ বত আকা 

যে, সেরূপ স্বাধীন] স্ত্রী স্বামীকে ধনে প্রাণে মারিয়া থাকে | 

আশ! করি, তুমি তাহা করিতে চাছিবে ন। বিলাতের 
ভাল রমণীরাঁও কখন লজ্জাশীলতা, নম্রতা প্রভৃতি সদ্গুণ 

পরিতাগ করেন না, এবং তাঁহারা রাস্তা ঘাটে বাহির 

হইলেও, বা অন্ত পুরুষাদির সঙ্গে কথাবার্ডা বলিলেও, কখন 

বাড়াবাড়ি করেন না । এইরূপ কথাবার্ভা বলিবার সময় 

তাহারা! এরূপ ভাবে নিজ মর্যাদা বন্ধায় রাখেন যে, 

তাহা দেখিলে মনে একটা শ্রদ্ধা আসিয়া উপস্থিত হয়? 

তবে যাহার ব্যাপিকা, অসংশ্বভাবা, তাহাদের কথা 

শ্বতন্ন। তাহারাই বেণী পুরুষ ঘেঁষা হইয়া থাকে। 

তাহাদের দেশের লোৌকেও তাহাদের নিন্দাই করিয়। থাকে। 
আমাদের দেশের ব্রাঙ্গগণ কতকট।! প্র ভাবাপন্ন হইলেও, 
বেশ ভাল ভাল পরিবারের রমণীগণ কখন অপরিচিত 

পুরুষের সহিত একাকী বাক্যালাপ করেন না, বা তাহাদের 

সম্মুখে বাহির হন না। তবে যে সমস্ত পরিবারে সুুশিক্ষা ও 

সৎ শাসনের অভাব আছে, সেই সব পরিবারেই বাড়াবাড়ি 
দেখা যায়, এবং ফলও তাহাতে প্রায়ই খারাপ হইয়া থাকে । 

যাহা হউক, আমাদের হিন্দু সমীজে বাঁদ। নিজেরাও হিন্দু, 
স্থতরাং আমাদের সেইরূপ আচারপদ্ধতি-অনুমারেই চলিতে 

হইবে) যাহাতে তাহার কোন বিরুদ্ধ কাজ নাহয়, 
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তাহা আমাদিগকে দেখিতে হইবে। আমার উদ্দেস্ত 

সংসারে শান্তির সহিত বাস করা । স্তভাবে যাহাতে সেই- 

রূপে থাকা যায়, তাহাই করিতে হইবে, ইহা যেন সব্ববদা 
মনে থাকে । 

তোমাদের সংগুণের মধোে লজ্জা সর্ব 'প্রধান। 

কথায় বলে শ্যার লজ্জা আছে তাঁর সব আছে,” 

বাস্তবিকও তাই । লঙ্জ! স্ত্রীঞ্জোকের শ্রেষ্ঠ ভূষণ! লজ্জা 

অশৈষ দোষের হাত হইতে রমণীকে রক্ষা করিয়! থাকে । 

বধূর লজ্জা থাকিলে, সংসারে সহজে অশান্তি আদিতে পারে 

না। গুরুজনের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন এই লজ্জা! 

হইতেই আসিয়া থাকে । লজ্জা] থাকিলে, লোকের লঙ্ষে 

মুখোমুখি সমান উত্তর করা যায় না, তাহাতে অনেক সমর 

ঝগড়া বিবাদ বা মনোমালিন্তের হাত হইতে বাচা যাক । 

লজ্জা থাকিলে অনেককূপ কুপ্রলোভনের হাত হইতে রক্ষা 

পাওয়া যায়। লজ্জ! থাকিলে কুবিষয়ের আলোচনা কব! 

অসম্ভব হুইয়। পড়ে। অতএব সর্বদা লঙ্জাবপ আবরণে 

আপনাকে ঢাকিয়। রাখিবে। নিজ সতীত্ব সাবধানে রক্ষা 

করিবে। সতীত্ব কথাটা বড় মহৎ) ইহা সর্ধগুণব্যাপক। 

সৎ অর্থাৎ ভাল থাকার যে ভাঁব, তাহার নামই সতীত্ব, 

অর্থাৎ যে সর্ব বিষয়েই নিজ দ২্গুণ বজায় রাখিয়া চলিতে 
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পারে সেই সতী। অতএব নিজ সদগুণ সর্বদা ঠিক 

রাখিবে। লজ্জা এই সতীত্ব রক্ষা করিবার প্রধান অস্ত্রন্বরূপ। 
এই লজ্জ|-অস্ত্রে অনেক সময়েই অনেক বিপদ ও প্রলোভন 

হইতে পার পাওয়া যায়। অতএব এই লজ্জারক্ষা 
স্ত্রীলোকের প্রধান কর্ডব্য। তবে কিছুরই বাড়াবাড়ি ভাল 

নয়; অনেকের আবার বড় বেশীরকম লজ্জা! আছে, তাহাতে 

কুফলই ফলিয়! থাকে । যেমন লঙ্জার চোটে খাওয়া হয় 
না, ঘসা হয় না, হাট! হয় না এগুলি আবার বড়ই বৃ'ড়া- 

বাড়ি। বিশেষতঃ কোন স্থানে যাতায়াতে, এক্ন্প উতৎ্কট 

লজ্জায় বড় ক্ষতি করে। রেলগাড়ী, ই্রীমার প্রভৃতিতে 

যাইতে লঙ্জার সঙ্গে সঙ্গে সাহস ও ধৈর্য্য এ ছুইয়েরই বড় 

প্রয়োজন। নিজ শরীরের সর্ব স্থান কোন মোটা কাঁপড় 
কি আলোয়ানে আবৃত কত্রিয়। ধীরপদে গন্তব্য স্থানে 
ঘাওয়া আবশ্তক। গাড়ী প্রভৃতিতে চলিতে একটু চটুপটে 

হুওয়া উচিত; একেবারে বাক্স, ডেস্ক প্রভৃতি মালের মত 

জড় পদার্থ হুইয়। থাকিলে, বড় বিপদ হয়। আবার অনেক 

সময় কোন হুর্ব্ত্ত পাষণ্ডের দ্বারা লাঞ্ছিত হুইবার উপক্রম 
হুইলে, তখন আর লজ্জা করিয়া চুপ করিক্া থাক! বিধেয় 
নছে। দে বিপদে ধৈর্ধ্য ও সাহস আশ্রর করিয়া চিৎকার 
গাদি ছার! লাহাঘ্য লাভের চেষ্টা করাই কর্তব্য ) এবং সতী 

ঙ 
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বমণীর ন্যায় সাহল আশ্রয় করিয়া, সে পাষণ্ডের হস্ত হইতে 
উদ্ধার পাইবার উপায় করাই বিধি। এটা অবশ্ঠ সহঞ্জেই 

বুর্কিভেছ যে, এক্প বিপদে চুপ করিয়! থাকিলে কি ঘটিতে 
পারে। , অজ্তএব সে সময় লজ্জা ত্যাগ করিয়া! সাহস 

আশ্রপ্ন পুর্ব্বক ভাহার বিরুদ্ধে দাড়াইবে। প্রাণ যাত্ষ ক্ষতি 
কি? কুলনারীগণ সতীত্বকে প্রাণাপেক্ষাও মূল্যবান্ 
বলির! মনে করিয়। থাকেন । 

আবার দেখ, আমদের মত গরীবের ঘরে নেক 

সঙয় বাধ্য হইয়া আগস্কক ভদ্রলৌকদের সন্মথে আপিযা 

তাহাদিগকে অন্নাদি পরিবেশন করিতে হয়, অথবা তাহ- 

দের সন্ঘুথ দিয়া গতায়াত করিতে হয়; সে সময় অনেকে 

লঙ্জার চোটে নির্শজ্জতার পরিচয় দিয়া থাকে) লন্মুখ 
দিপ্ধা দৌড়াইয়া যায়, পরিবেশন করিতে গিয়। কাপতে 

ক্কাপিতে হয়ত হাতের খালা ফেলিয়! দেয়। ভাবিয়া দেখ 

দেখি, এগুলি কতদূর লজ্জার ব্যিয়। হি সেরূপ 

কত্িতে হয়, তবে অতি দ্রীরে ধীরে নক্রভাবে কাজ কর! 
উচিত। এ কথাটা সর্ধর্ধা মনে রাধিও যে, থে কোন 
স্থানে বাহির হইতে হইলেই, শরীরের বন্জাদির প্রতি 
বিশেন মৃটি থাকা. আবস্তাক 1. অন্তক, বঞ্ষঃল প্রভৃতি 

সমস্ত স্থানিই রেশ ভাল করিয়া কাপড় দিয়া ঢাকিয়া 
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বাহির হওয়া উচিত। বয়স্থা কন্যার, পিতা এবং ভ্রাতার 

সন্ুখেও, বিশেষ সাবধানে বাহির হওয়া! বিষেয়। 

অনেক ত্মণী মনে করেন, লজ্জাটা কেবল শ্বপ্ুয় বাড়ীতেই 
আবগ্তক, তীহারা বোধ হয়, লজ্জা! অর্থে ঘোমট! বিষ, 

থাক! আর কথা না বলা, এই বুঝেন।. আবার অনেককে 

ধানে, করেন, ছেলের: সির ০ 

মন্তফে ও মারার সন্তানকে চ্ধ যা খাকেন। 

এট! যে কতদূর অন্তায় ও কতদুর নিলজ্জিতা, তাহা আর 
কি বলিব! তুমি নিজেই বোধ হুয় তাহ বুঝিতে পার, 
কারণ একথা ভুমি নিজেই একদিন বলিয়াছিলে। 

লজ্জাট। সর্ধদেহব্যাপী হওয়। আবশ্টুক। মনে, শরীযে, 

কথায়, সব তাতেই লজ্জাশীলতা থাক আবশ্তক। লঙ্জা- 

দীল! রমণী সকলের সঙ্গেই অধোদৃষ্টিতে যুছভাৰে কথা 

বলিয়। থাকেন, চলিয়া বাইবার লমগ্প, তার মনে এমন 

একট! স্বর্গীয় ভাব ফুটিয়া উঠে যে, অতি পাষণডও তার 

দিকে তাকাইতে পারে না। তিনি পথে চলিতে এদ্দিকে 

ওদিকে চান না, নিজ ম্বামী ভিন্ন অস্ভের দিকে তিনি দৃষ্টি- 
পাত করেন না, অস্তের সহিত কথ! বলিতে, অখোদৃহইিতেই 
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বলয়! থাকেন। নিজ মাতাপিতার সঙ্গুখেও, তিনি স্বাভ।- 

বিক লগ্রত| পরিত্যাগ করেন না। লজ্জাশীলত! মার 

স্বভাব হইয়। গিয়াছে, তার আর লোক খাছাই রি? 

মরুলের কাছেই তার সমান লজ্জা! ঘোমটা দেওয়া 
প্রভৃতি কত্বব্য কি না, আমি সে কথার কোন বাঁদ 

প্রতিবাদ করিতে চাহি না । সঙ্গাজে যখন তাহ চলিত 

আছে, তখন তাহ! না করিলে নিন্বার ভাগী হইতে 

কৃইবে অথ করিলে ঘে বিশেষ কিছু ক্ষতি হইবে, ব! 
পাপ হইবে, তাহ! বোধ করি না? সুতরাং তাহা না করিয়া 
নিন্দা লইয়া লাভ ক্ষি? 

অনেকে আবার পরিচিত লোক দেখিয়া লজ্জা! করেন, 

কিন্তু অপক্সিচিতকে দেখিয়া একটুও লজ্জা করেন ন1। 

প্েলগাঁড়ীতে চলেছেন, কি জানালায় দীড়াইয়া আছেন, 
অপরিচিত লোকদিগকে বেশ তাকাইয়! দেখিতেছেন, 

তাহারাও তাহাকে দেখিতেছে কিন্ত যাই ক্বামী, দেবর বা 
পরিচিত কোন লোক দেখিলেন,----যাই তাঁদের দিকে 
নজর পড়িল, অমনি মুখ ফিরাইয়া ঘোমট! টানিয়! দিলেন, 
ৰা ছুটিয়া পলাইলেন । এ যে কিরূপ লজ্জ! তা বুঝি ন|। 
লজ্জার একটা নিশ্চিত লোক 'আছে নাকি ?  এক্সপ ঘেন 
কখনও মনে করিও না। লর্দকালে ও সর্বন্থানে লঙ্জা 
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থাক আব্শ্ক | ঘোমটা দিলেই যে লজ্জা! করা হইল, আর 

না দিলে হইল না, এরূপ মনে করিও না। সাত হাত 

ঘোমটা থাক সত্বেও নির্লজ্জ হইতে পারে, আৰার ঘোমটা! 

না থাকিলেও লজ্জাশীল! হইতে পারে। নিজের মনের 

মধ্যেই সব কথা । তবে ঘোমটার আবশ্তকতা পূর্বেই 
বলিয়াছি। স্ত্রী জীবনে পবিত্রতা বজায় রাখিয়া প্রশংসা 

লাভ করা বড় কঠিন কথা । কারণ, স্ত্রীলোকের সুনাম 

মুহূর্ত মধ্যে নষ্ট হইয়! যা, এজন্য কথায় বলে, “মরুক মেয়ে, 
উড়ক ছাই, তবে মেয়ের গুণ গাই।৮ অর্থাৎ যে 

স্ত্রীলোকের মৃত্্যর পর পধ্যস্তও স্থনাম বজায় থাকে, 

তাহারই গ্রশংসা ! পদে পদে ম্ত্রীগণের সুনাম নষ্ট হইবার 

আশঙ্কা আছে, অতএব সব্দদা সাবধানে চল! উচিত। 

লজ্জার বিষয় আর কত লিখিব। এ বিষয় লিখিতে 

গেলে ইহাতেই একখানি বই হইয়া পড়ে; ইহাতেই 

বুঝিবে লজ্জা কতদূর দরকারী 3 কথায় লজ্জা, চল৷ ফেরায় 

লজ্জা, কাজকর্মে লজ্জা, পরণ-পরিচ্ছদে লজ্জা, শোয়া 

বলায় লজ্জা, সর্ধস্থানে লঙ্জাকে আগে করিয়া চলা উচিত, 

তাহলে আর বিপদের আশঙ্কা নাই। নির্পজ্জা রমণীর আল্র 

আর গুণ থাকিলেও সে প্রশংসা পায় না। আশা করি 

তুমি নির্লজ্জ! হইবে ন। 
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শুনিলাম, ছোট বোন্দের সঙ্গে তুমি ঝগড়া কর; 
সত্য নাকি? তোষার সহা করা উচিত। সহিষ্ণুতা? ও 

ধৈর্য্য না থাকিলে সংসার ছারেখারে যায় । অতএব তুমি 

এই বিষয় লইয়াই সহিষ্ণুতা শিক্ষা করিবে। তাহাদের 
দোষ দেখিলে মিষ্ট কথায় তাহাদিগকে শীস্ন করিবে। 

কিন্তু তুচ্ছ বিষয় লইয়া! অশীস্তপণ! করিবে না । আগামী 
বার সহিষ্ণুতা হিংসাদেষ প্রভৃতির বিষয়ে কিছু বলিব। 

এবার পত্র বড় দীর্ঘ হইয়া! পড়িল। লজ্জার কথা বলিত্তেই 

এত সময় লাগিল, তবুতো৷ সামান্ত বলিলাম । সর্বদা 

গুরুজনে ভক্তি করিবে এবং ভগবানে বিশ্বাস রাখিবে। 

আমি ভাল আছি; আমার কথাগুলি কেমন পাপন 

করিতেছ, তাহা জানাইবে। অধিক কি লিখিব। আজ 

আমি ইতি-_- 
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পরম কল্যাণীয়ানু । 

স্ , তোমার পত্র পাইয়! বড় সুখী হইলাম । 

তুমি যে পত্রগুলি এত ভাল বাসিতেছ, তাহাতেই আমি খুব 

সুধী ও উৎসাহিত হুইয়াছি। তুমি লিখিয়াছ “আপনি 

আরও এরূপ উপদেশের পত্র আমাকে শীঘ্ত শীঘ্র পাঠাইবেন, 
আমি তার জন্ত উতৎকণ্ঠিত থাকি ।৮ আমিও যত শীঘ্র 

তোমাকে পত্র দিতে পারি, সেজন্য চেষ্টা করিব। তবে 

আমারও নানারূপ কাজ আছে, এজন্ত যত শীঘ্র দিতে চাই, 
তাহা পারি না) সেজন্ত তুমি দুঃখিত হইও না। তোমার 

কথা--তোমাকে ভাল করিবার ইচ্ছা, সর্বদাই আমার মনে 

থাকে এবং কিরূপ উপদেশ দিলে তুমি ভাল হইতে পারিবে, 
সে বিষপ্ণও আমি সর্ধদা চিস্তা করিয়া থাকি। আমার 

কেবল অনুরোধ যে তুমি আমার কথাগুলি বেশ মন দিয়। 
পাঠ করিও এবং তদনুসারে কার্য করিতে চেষ্টা করিও । 

চেষ্টার অসাধ্য কাঁজ জগতে কিছুই নাই। অতএব চেষ্টা 
করিলে যে ভুমি ভাল হইতে পারিবে, সে বিষয় একটুও 

সন্দেহ লাই। যে পরিমাণ চেষ্টা করিবে, সেই পরিমীগে ভাল 

হইবে । যদি চেষ্টা অল্প হয়, তবে বেশী ভাল কেমন করিয়া 
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হইবে? অতএব যত ভাল হইতে ইচ্ছা! করিবে, ততই 

বেশী চেষ্টা করিবে। ভাল হওয়াটা সহজ নয়। যর্দি 

তাই হইত, তবে আর লোকে মন্দ হয় কেন? অনেক 

ত্যাগম্বীকাঁর, অনেক প্রলোভন পরিত্যাগ না! করিলে, 

তাল হওয়া যাষ না। 

গতবার লজ্জার বিষয় মোটামুটি বলিয়াছি। আব 

আরও ছুই চাবিটা বিশেষ আবশ্যকীয় শুণের কথা বলি- 

তেছি। ভাল হইতে গেলে অনেক দদগুণের প্রয়োজন। 

সদ্গুণ না থাকিলে ভাল হওয়া যায় না, অতএব আমি 

ষে ক্রমাগত “ইহ! কৰিবে, উহ! করিবে না” ইত্যাদি লিখি- 
তেছি, তাহাতে হয়ত তুমি মনে করিবে, "ওঃ 1 এত 

চেষ্টা, এত শ্রম; এত নীচতা স্বীকার করিব, ভবে একটু 

ভাল নাম হইবে; অত ভাল নামে আমার কাঁজ নাই; 
যাহার এসব করিতেছে না, তাদের দিন কি চলে না?” 

ই চলে বৈকি ! কিন্তু তুমিই বল দেখি, বেশ ভালমত 

তাহাদের দ্বিন চলে কি না? মারামারি, কাটাকাটি, 

হিংসা, ছেষ, ঈর্ষা, ইত্যাদির সঙ্গে তাহাদের দিন চলে) 
বেশ শান্তির সঙ্গে চলে না। কিন্ত আমি পূর্বেই তোমাকে 
বলিয়াছি যে, তোমাকে আমি বেশ নুগৃহিণী করিব, এবং 

সকলের নিকট প্রশংসনীয় ও আদরণীয়। করিব, বাড়ীর 
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সকলের মেহের পাত্রী করিব, এই আমার ইচ্ছা । তোমার 

ছারা যদি সংসারের মধো অশান্তি প্রবেশ করে, আমাদের 

শান্তিময় সংসারে যদ্দি ঝগড়া বিবাদ, হিংসাদেষ প্রবেশ 

করে) তবে তাহা! আমার কষ্টের বিষয় হইবে ; মনে বড় 
বেদনা পাইব; এজন্ত এখন হইতেই সে দৌষ দুর করার 
চেষ্টা করিতেছি। চেষ্টা কি বৃথ! যাইবে? 

দেখ ল ॥ লঙ্জা যেমন একটি প্রধান গুগ, 

তেমনিই সহিষ্ণুতা একটি প্রধান গুণ। মংদারে শাস্তি 
রাখিতে হইলে সহিষ্ণুতা বড় বেশী পরিমাণে আবশ্তক । 
সমস্ত বিষয় সহা করার যে ক্ষমতা তাঁহাকেই সহিষ্ণুতা 
বলে। একটু ভাবিয়া দেঁখিলেই বুঝিবে সহা করার 
ক্ষমতাটা না থাকিলে, নংসারে কতরূপ অশান্তি আপিন্ডে 
পারে। আমাদের হিন্দুসমাজ যে ভাবে গঠিত, তাহাতে 

বধূগণ ষম্পূর্ণরূপে শ্বাণুরী প্রভৃতি পুজ্ধ্যাগণের অধীন ; 
ভাহারাই সংসারের কর্্ী। অনেক সময়েই শ্বগুরাঁদি 
পুরুষগণের ব্যবস্থা অস্তঃপুরে তত প্রবল হয় না। গ্বামী 

বেচারীকে তো স্ত্রীর সম্বন্ধে একনপ বোবা হইয়াই 
থাকিতে হয়। অতএব শ্বাশুরী প্রভৃতি গৃহকর্ত্ীগণের 
হন্তেই তোমাদের অর্থাৎ 'বৌদিগের জীবন মরণের সুতা 

স্থাপিত আছে। এজন, তীহাদেক্ মন রাখিয়া চলা তোমা- 
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দের প্রধান কর্তব্য কর্ম । তাহার! যেকপ যাহা কল্সিতে 

বলেন, তাহাতে প্রতিবাদ ফর। ফোনন্দপেই কর্তব্য নছে। 

কারণ, এটা স্পষ্টই তুঝ! যাইতেছে যে, প্রতিবাধ ব! 

অবাধ্যতা কলিলে কোন ফল হইবে না, কেবল তিরক্কার, 

লাঞ্ছনা, গালাগালি এই দব লাভ হইবে,. মারও যেন! 
হইয়! থাকে, তাহা নয়) অনি নব . খেলেন 
'লাকেজ পদযানদাযকাজান ১8 দন জহি 

ক তি কাজ, সাহা 
ভাই বলি, নিজেন ৮৪, বা তাহাতে অনন্মোধ 

প্রকাশ করা কর্তব্য নহে। তাহার! অগ্ঠায়রূপ গালাগালি 

দিঙলেও তাহ! সহ করা উচিত। নিজেরবাগ বিশেষক্ষপ 

দমন করিয়া রাখ। উচিত। হুক না হক কথাতেই যন 

রাগ প্রকাশ কর! যার, তাছ। হইলে কেবল ঝগড়া হন্ই 
হুইয়! থাকে । একজন যদি রাগ করে, তবে আস্তঙ্থনের 

তাহা সহ করা উচিত। লিজের রাগ হুইলেও তাহ! 

থামান আবশ্তক। তৃমি রাগ করিলে শ্বাণুরী বা তৎস্থানীর। 

গৃছিনী প্রভৃতি থামিবেন নল! (কারণ তুমি অধীন ), লে 

ক্ষেত্রে ভোমারই লহ কর! আবন্তক। তাহ] হইলে আর 

রাগটা বাড়িতা যাইতে পারে না, এবং আনর্থও ঘটে 

না। 'অনেক সময দেখা যায় যে, বাটার মধ্যে কোন 
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জিনিস ন& হইলে, বাঅন্ত কোনরূপ কিছু অন্যায় কাজ 
হইলে, সকলেই তাহ! বাটার নুক্তৰ বৌটির উপর চাঁপাইয়! 
দিনা নিজে খালা হইতে চাহেন। বাটার অন্তের উপর 
চাপানটা সুবিধাজনক হয় না, কারণ তাহার তৎক্ষণাৎ 

তাহার প্রতিবাদ করে, এবং আরও ছুকথা শুনাইয়া দেয়) 

নবাগতা বা বয়ঃকনিষ্ঠা বৌয়ের নিকট সে সম্ভাবনা 
কম। বৌ যদি তাহা করিয়া থাকেন, তবেতো জবস 

নীরবে নে দোষ স্বীকার করিবেনই এবং ভবিষ্যতে যাহাতে 

সেরূপ না হয় সেজন্ত সতর্ক হইবেন) আর তখন- 

কার মত যদি কিছু তিরস্কার থাকে, তাও তাহাকে নীরবে 

সহ্থ করিতেই হইবে । কারণ, দোষ করিয়া! চোকরাঙ্জান 
এবং দৌযস্থালনের চেষ্টা করা অত্যন্ত অন্তায় কার্য । 

সে পোষ স্বীকার করিয়া বিনীতভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করাই 
সঙ্গত। তুঁষি সেক্বপ দোষী হইলে, এই পথই আবলম্বন 
করিবে 

তারপর দোষ নাকরার কথা। যদি দোষ না করিয়। 

থাক, ভবে প্রথমে নম্ত্রতার পহিত অন্বীকার় করিবে এবং 
খুব বিশিষ্ট প্রমাণ যদি কিছু থাকে (যেমন তুমি সে সময় 
অরুস্থানে ছিলে, কি. অন্ধ কাজে ছিলে ইত্যাদি )--তাহা! 
হইলে তাছাও জানাইবে। যদি তাহাতে তাহার! কান্ত হন 
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ভালই; আর যদি তাহ! তাহারা বিশ্বাস না করেন, তৰে 
তখন আর তাহা! লইয়! কোনরূপ তর্ক বিতর্ক করিবে না। 
কারণ এটা তুমি বুঝিতে পার যে, তখন তাঁহারা তোমার 
কথ! বিশ্বাম করিবেন না । তোমার নিদ্দোষিত! সপ্রমাণ 

করিতে গেলে, কেবল তাহারা আরও চটিবেন এবং ভোমা- 

কেই হয়ত “তর্কবাগীশ”, "মুখোমুখি উত্তর করে ইত্যাদি 

বঙ্গিয়া তিরস্কার করিবেন। অতএব সেস্থলে স্বীয় 

নির্দোধিতা প্রমাণ হরিতে গেলে তাহা তো হুইবেই না,. 

কেবল লাভের মধ্যে আরও কিছু গালাগালি সার হইবে 

মাত্র। অতএব এরূপ স্কলেও সহ করিয় চেপে যাওয়া 

ভাল। এইরূপ করিলে ঝগড়া! বিবাদ হইতে মুক্ত হওয়া 
বায়, এবং কতকগুলি তিরক্কারজনক বিশেষণেও ভূষিত 

হইতে হয় ন1। এজন্য আঁমার অনুরোধ, সর্বদা এই নিয়মে 

কাজ করিবে। নানা কারণে ও নান1 রূপ কথায় অনেক 

ময় মনের বিকার হইয়। পড়ে, তখন ভাহা প্রকাশ ন। 
করাই ভাল; এবং মেই মত সাঁমান্ত কারণে উৎপন্ধ 
মনের বিকার যত লীঘ্ব পারা যায়, মন হইতে দূর করিয়া! 
দেওয়া উচিত। কারণ, যানসিক বিকার বা হঃখ যতই, 

বেশী দিম মনে থাকে, ওবং ফতই বেদী পরিমাণে তাছা 
ললইয়! মলে মনে নাড়াচাড়া কর! যার, ততই তাহা বাড়িয়া 
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উঠে। এবং সামান্য বিষ এইরপে বৃহৎ আকার ধারণ 
করিয়া সর্বদা মনকে বিশেষ কষ্ট দেয়, সুতকাং মানসিক 
অশাস্তি উপস্থিত করিয়া সংসারে অশান্তির বীজ বপন 

করে। অতএব তিরস্কার, গালাগাণি বা অন্ত কারণে 
উৎপন্ন মনের ছ্ুঃখ কখনও মনের মধ্যে পোষণ করিয়া 

রাখিও না, বত শীন্র পার, তাহা মন হইতে দূর করিয়া 

মনকে প্রফুল্লিত করিবে! এই সব খুটি নাটি লইয়া যে কষ্ট 

তাহা কোনও কাঁজেরই নয়, অতি অকিঞ্চিৎকর ; অতএব 

তাহ! লইয়া মনে মনে পুনঃপুনঃ নাঁড়। চাড়া করিয়া! 

তাহাকে বুহৎ করিয়া তোলায় ফল কি বল দেখি ? 

কিন্তু প্রারই দেখা যাঁয় যে, সংসারের অশান্তির মূলে 
এ সব খুটি নাটিই বিদ্যমান! একটু একটু করিয়া মনে 

পুষিয়া রাখিয়া শেষে সবগুলি জড়াইয়া বৃহৎ এক 
তাঁল পাঁকান হয়, এবং সংসারের শাস্তি বেচারীর ঘাড়ে 

সেটা ফেলিয়া চিরকালের মত তার মুগুডপাঁত কর! হয়। 

মখনকার যা, তখনই যদি তা মন থেকে দূর করে দেওয়া 
যায়, তবে আর এরূপ মন্তুত থাকিয়া অনর্থ ঘটাইতে 
পারে না, অতএব ভুমি অবশ্ত অবশ্ত ভাহাই কৰিবে। 
কেহ কোন কারণে গালাগালি দিলে তাহা সহা করিবে, 

আবার গে ড়াকিলেই বেশ তার কাছে যাইবে, অভিমান 
৪ 
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কৰিষ্ব। থাকিবে না। এরূপ করিলে কেহ দোষ দ্বিতে 

পারে না। ধর্মের কাছেও ঠিক থাকা যায়। 

নিজের যদি কোনরূপ কষ্টের কারণ থাকে, তবে তাহা! 

নিজ স্বামীর নিকট প্রকাশ করিয়া বলাই ভাল । কিন্ত 

নানারূপ অলঙ্কারে সাজাইয়া, নিজকে খালাস রাখিয়া, 

অন্টের উপর সম্পূর্ণ দোষ দরিয়া বল। কখনও উচিত নছে। 
প্রকৃত ঘটন! সরলভাবে জানান উচিত, এবং তিনি যেরূপ 

বলেন তাহাই কর! কর্তব্য । শ্বাশুরী গ্রভৃতি ঘি বেশ ভাল 

হন এবং তাহা! নিশ্চিত বুঝিতে পার, তবে তাহাদের কাছেও 
বলিতে পার, কিন্তু সর্বদাই সত্যের দিকে দৃষ্টি রাখা চাই। 
আবার অনেক স্বামী এরূপ আছেন যে, তাহার! স্বীয় 
স্ত্রীর কষ্টের কথ! শুনিলেই, অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া 

অনেক সময় অন্তাক্ধ করিয়া বসেন। স্বামী যদি এরূপ 

স্বভাবের হন, তবে স্ত্রীর এ স্ব বিষয় বুঝিয়! সুবিয় বলা 
উচিত। আর শ্বামী যদি তাহ! শুনিয়া কোনবূপ অত্যহিত্ব 

করিতে চান, তবে সতী স্ত্রীর সে বিষয় হইতে তীহাকে 
নিবৃত্ত করা উচিত। এরূপ সব সামান্য বিষয়ে, অথব 

তদ্পেক্ষ। গুরুতর বিষরেও, মিষ্ট কথা ও সান্তনা! বাকা 

দ্বারা, স্ত্রীর মনের কষ্ট দূর করা স্বামীর প্রথম কর্তব্য। 
মাতা, ভগ্মী কি অন্য কাহারও উপর রাগ করিয়া তাহাদের 
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প্রতি একট! বক্রদৃষ্টি পোষণ করা কোন ক্রমেই উচিত 

মহে। 'দাপও মরে লাঠিও না ভাঙ্গে এইরূপ ভাবে কাজ 
করাঁই সঙ্গত। স্বামীর নিকট আদর পাইলে, ভালবাসা 
পাইলে স্ত্রীলোক সব সহা করিতে পারে; সুতরাং স্ত্রীকে 

মিষ্ট কথায় আদর করিয়া সে কষ্ট ভুলাইয়৷ দেওয়া এবং 
উপযুক্ত উপদেশ দেওয়া সৎ স্বামীর কর্তব্য। যদি কেহ 

তোমার প্রতি কোন কট্বাক্য প্রয়োগ করে, অথবা অপ- 

মানস্থচক কিছু বলে, তবে শ্বাস্তরীর মেজাজ যদি ভাল 

হয়, ভিনি ষদি বাগ-পরায়ণ ঝ| স্বার্থপর না হন, তথ্ে 
তাহাকেই প্রথমে জানান বধুগণের কর্তব্য । তাহা হইলে 
তার দ্বারাই সে বিষয়ের উৎকৃষ্ট প্রতিকার হইতে পারে । 

আমাদের বাটার কত্রী মানী-মা বেশ বুদ্ধিতী। তীহাকে 
তোমার কষ্টের কথা জানাইলে নিশ্চয়ই তাহার প্রতিকার 

হইবে। যদি তাহ! না পার, তবে আর কাহাকেও 
না বলিয়! আমাকেই বলিবে; আমিই তার প্রাতি- 

বিধান যথাসাধ্য করিব। কেহ তোমাকে কিছু বলিলে, 

তাহার সঙ্গে কখন সে বিষয়ে বেশী উত্তর প্রত্যুত্তর করিবে 

মা, তাহাতে হয়ত বিবাদ বাড়িয়। যাঁয়। ও মনে মালিন্ত 

ঘটে। অতএব তাহা করিবে না, সর্ধাবিষয়েই ভুমি 
আমার উপর নির্ভর করিবে। মনোমালিন্ক যাহাতে না 
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ঘটে, তাহার চেষ্টা করা একান্ত কর্তব্য। যদি মনোমালিশ্থ 

দুর করার জন্য নিজের সুথসচ্ছন্দতা কিস়ৎপরিমাণে 

ত্যাগ করিতে হয়, তাহাঁও সর্বদ]1 সন্তষ্চিত্তে করা উচিত । 

দেখ, একানবন্তী পরিবারে শ্বার্থত্যাগ গুণট! ফেমন শিক্ষা 
হয়, এমন আর কোথাও হয় ন1। শ্ার্থত্যাগ যে সংসারে 

নাই, সে সংসারে শান্তিও নাই। নিজের সুখসচ্ছনতত। 

সাড়ে যোল আন! বজায় রাখিতে গেলে, অন্ঠের দিকে 

চাহিয়া দেখিবার অবকাশই থাকে না! অনেক সময়ে দেখা 

ঘায়, কিছু বয়োজ্োষ্ বধুগণ, ননদগণ বা অন্তান্ত পরিজনবর্গ 
নূতন রৌএর দ্বারা ফরমাজ থাটাইয়া লইয়া থাকেন, এবং 

নিজ্রেরা একটু আয়েশ করিতে ইচ্ছা করেন; তাহার! 
নিজে ঘুমাইয়া বৌকে থাটিতে বলেন, নিজেরা বসিয় 

বৌকে কাজে পাঠান, আবার তাহারা যাহ! করিলে দোঁধ 

হয় না, বৌ তাহা করিলে বড় দোষ হয়, যেমন দিনে 

ঘুমান; তাঁহার! হয়ত দিনে বহৃক্ষণ পর্য্যস্ত ঘুমান, 

তাহাতে দোষ হুয় না, বৌ বেচারী যদি একটু গুমাইল, 
তাহা হইলে তাহারা দোষ দিবেন, অলস বলিবেন ) 

নিজেদের ভ্রম হইলে সেটা উপেক্ষার বিষন্ন হয়, কিন্তু 

বৌ একটু ভূল করিলে তাহাকে দ্বিগুণ তিরস্কার করেন | 
কথায় বলে 277 
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"নিজে যদি ভাঙ্কি হাড়ী--“তুচ্ছ মাটির ভাড়'; 
বৌ ভাঙ্গিলে মেটে হাড়ি হয়ে যায় সোণার | 

এ ভাবটা এখন সাধারণ হুয়া গিয়াছে । অতএব তুমিও 
'আমাদের বাটীতে মধ্যে মধ্যে সেরূপ ব্যবহার গাইতে পাঁর, 

কিন্তু তাহাতে রাগ করিবে না, তাঁও সহ করিবে, মনে 

করিয়। দেখিৰে এটা লোকের স্বভাব। ছোট যে হস 

তাঁর উপর দকলেই একটু হুকুম খাটাইয়া নিজের সো'য়ান্তি 

খোজ করে। আমরাই কি করি না? তা, ছোট ভাই, 

সেবধন কাছে থাকে তখন তামাক সাঁজাঃ কিছু আনা, 

কোথাও যাওয়া, দবই তাঁর ঘাড়েই প্রা; পড়ে, আমর গল্প 

গুজব করি। কিন্তু আরম আর দাদ! একন্র থাকিলে, 

দাদার ঘন ঘন তানাক সাজাট আমাকেই করিতে হস, 

( তবে দাদ অন্যের উপর বড় নির্ভর করেন না, নিজেই 

অনেক সনগ্ধ ওপব করেন, আগি নিজ ইচ্ছার তার হাত 
থেকে লয়! সাজিক্কা দেই); আবার "তা, প্রভৃতি 

তদপেক্ষা ছোট থোকা, খুকী গ্রভৃতির উপর ভার দিয়া 

নিজে একটু সোগ্সান্তি লাভ করে। এটা মানুষের সাধারণ 
শ্বভাব। তুমি নিষেও হয়ত ছোট বোনদের প্রতি এরূপ 
করিয়া থাক ; অতএব “ওরা সব বসে থাঁকৃবে, আমাকে 

খাটিয়ে মারবে, আমার বুঝি প্রাণ নয়” এক্সপ বিবেচন| 



৪২ কয়েকখানি গন্র। 
এ 

করিয়৷ অসন্তষ্ট হইবে না । এ সব সামান্ত বিষয় উপেক্ষা 

করাই সর্যোৎকষ্ট সুখের উপায়। সংপারে 'যে সয় তারই 
জয়” এটা বড় ধাটি কথা । দিনে ঘুমান তোমাকে পূর্বেই 
নিষেধ করিয়াছি । ওতে বড় অলস হতে হ্র, আর 

'অলঙ্ীর দৃষ্টি হুয়। মাসী*মাও দিনে ঘুমান বেশী পছন্দ 
করেন না। অতএব তাহা? করিবেই না। যদি দৈবাৎ 

খুমাও, তবে কেহ কিন্তু বলিলে সম্থ করিও, কিছু বলিও 

না। সংসারে সব্ধদাই সহিষ্ণুতার প্রয়োজন। ইহা! 
অবলম্বন করিলে অনেক দুঃখ, কষ্ট, অশান্ত দূর হয়। 

বিপদ আপদে সহিষ্ণুতা আরও আবশ্তক। সংসার করিতে 

হইলে বিপদ আপদ আিবেই, তাছা।তে অধীর হওয়া! কখন 

কর্তব্য নহে। সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া ধীরভাবে তাহা 
সহ করা, এবং তাহ! হইতে উদ্ধারের উপার চেষ্টা করা 

কর্তর্য। তাই বলিভেছি--এ গুণটিও বড় প্রয়োজনীয় । 

যাহাতে ইহ! লাভ করিতে পার, তাহার চেষ্টা করিবে। 
এবারকার পত্র বড়ই লঙ্কা হইল) সময়ও আর নাই। 

আগাদীবারে আর আর কথা লিখিব। আমার শরীর বেশ 

ভাল গাছে । আমার স্রেহ ও আশীর্বাদ জানিবে, এবং 

নি মঙ্গল লিখিবে। শ্রীহরির চরণে ভক্তি রাখিবে এবং 

সর্বদা তাহাকে জকিবে। অব্য এই পর্যযস্্ব ইতি. 
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পরম কল্যাণীয়াসু । 

স----", তোমার পত্র পাইয়া সন্তষ্ট হইলাম। 
ভূমি রীতিমত পড়া শুন! করিতেছ জানিয় সুখী হুইবারই 

কৃথ|। পুর্বপত্রে ষে সব কথা লিখিয়ছি, সে সব তোমার 

মনে খুব তাল লাগিয়াছে, আর তুমি তদন্থসারে চলিতে 

ভাল বাঁ, ইহা জানিয়া মনে বিশেষ আনন্দ হুইল! 
এখন কাজে কথার সার্থকতা দেখাইতে পার, তাহ! 

হইলেই হুয়। অনেকে মুখে অনেক বড়াই করিয়া থাকে, 

কিন্তু কাঁজের বেলায় তাহ! মনে থাকে না। তোমার যেন 
কথন দেরূপ না হয়। তাহাহইলে ভুমি আমার সঙ্গে 

প্রবঞ্চন! করিতেছ, ইহাই আমার মনে হইবে, তাহাতে 
যে আমি মনে বড় কই পাইব, তা বলাই বাহুল্য। 

অতএব তাহাই বুঝিয়। চলিতে চেষ্টা করিবে। তোমাকে 

পথ দেখাইয়া দেওয়া, ও সেই পথে চলিবার উপায় বলিয়। 
দেওয়া আমার কর্তব্য, তাহা আমি যথাসাধ্য পালন 

ফরিতেছি, কিন্তু সে পথে চেষ্টা করিয়া চলাটা তোমার 

হাত, অতএব সে বিষয়ে যেন তোমার মনোষোগ থাকে। 

তুমি গুণব্তী হইলে সকলেই তোমাকে ভাল বাসিবে 
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এবং আদর করিবে। তাহা না হইলে কেহই আদর 
করিবে না, এবং ভালও বাঁসিবে না । পদ্ঘমালাতে পড়িয়াছ) 
“ভালবাসা চাও যদি নিজে ভাঁল হও,” এ কথাটা বড় 

ঠিক, বড় মূলাবান। অতএব ভবিব্যতে স্থখে শান্তিতে 
যদি জীবন কাট্াইতে চ19, তবে এই সব কথাধত এখন 

হইতেই নিজ চদ্গিত্র গঠিত করিও। কারণ এখনও 

তুমি ছেপেমান্ুষ আছঃ স্বভাব বেশ কোমশ আছে, 

এখন চেষ্টা করিলে, বেদব দোষ আছে, তাহা শোধপাইয়। 
বাইবে। বয়স বেণা হইয়া গেলে স্বভানদোষ গুলি 

বদ্ধমূল হইয়া গড়ে, তথন তাহা দর করা বড় শক্ত হয়। 

একটা চালা গাছ অতি পানান্ত বলেই উপ্ড়ে ফেলা যার, 
কিন্তু গাছ বেশী দিনের হইলে, শিকড় বসে গেলে, শেষে 

কোদাল দিয়ে খুড়েও তোলা! মায় না; স্বভাবদোষ 

সম্বন্ধেও ঠিক সেইন্প। অলেকের দেখা ঘাঁয় যে, স্বভাব- 
দোষের জন্য তাহার! নিজে অনেক সমরে দুঃখ করে, কিন্ত 

কাধ্য কালে আর সে জান থাকে না। শ্বভাব ও অভ্যাসের 

দোঁষে সে জ্ঞান চলিয়। যাঁর, তার জন্ত কত কত অন্যায় 

অপকা্য হইয়! যায়। এজন্যই বলি, স্বভাঁবট! যাহাতে 
ভাল হর, সে জস্ঠ খুব চেষ্টা করিবে। পূর্ব পুর্ব পত্রগুলি 

মধ্যে মধ্যে পড়িঘ। রাখিবে, এবং তাহাতে যাহা সব লেখা! 
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আছে তাহা বেশ মনে গীথিয়। রাখিবে। এ কথা বিশেষ 

রূপে যেন মনে থাকে যে, কেবল পড়িলেই লোক পণ্ডিত 

ও ভাল হয় না, তবে সঙ্গে সঙ্গে যে সব উপদেশ ও সং 

কথা পড়া যায়, সেই অন্্সারে নিজের জীবনকেও তৈয়ার 
করিতে হয়। যে গুলি দোষ বলিক্া জানা যায়, 

তাহ! যদি নিজ স্বভাবে থাকে, তবে তাহা ছাড়িতে হয়; 

আর যে গুলি নাথাকে, সে গুলি যাহাতে আসিতে 

না পায়, নিজ স্বভাবে ও কাঁজ*কন্দ্ন এবং চালচলনের মধ 

প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার জগ্ভ বিশেষ সতর্কতা 
অবলম্বন করিতে হয়। অসৎ সঙ্গ বড় দোষের, তাহা 

হইতে নিজের অজ্ঞাতভাবে অনেক দোষ নিজ স্বভাবে 

আসিয়া পড়ে। তোমাদের স্ত্রীজাতির় মধ্যে কাহাদের 

সঙ্গ অসৎ, বল দেখি! পুর্ধে পুর্ববে যে সমস্ত কথা বলিয়াছি, 
ভাহ! হইতেই বুঝিয়াছ যে, যেসমস্ত জআীলোক লজ্জাহীনা, 

বাচাল অর্থাৎ গ্িছামিছি বেণী কথা বলে ও ফাজ্লাম 
করে, অলস-প্রক্কৃতি অর্থাৎ ফেবল শুইয়! বসিয়া কাটাইতে 

চায়, কোন কাঁজকর্খী পড়িলে যেন তাহাদের মাথায় 

বাজ পড়ে, কিন্তু গল্প-গুজব, এয়ারকি করার বেলায় 

পঞ্চমুখ, যাহাঁর। বেশী পুরুষ ঘ্যাসা অর্থাৎ সর্ধদা স্থান, 

কাঁল, সম্বন্ধ ও ব্নস বিবেচনা! না করিরা যেসে পুরুষের 
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বাসর রা ০ 

লহিত অনায়াসে স্ক,প্তির সঙ্গে এয়ারকি করে, সর্বদ। আত্ম- 

বূথের চেষ্টায় ব্যতিবান্ত, অন্ঠের ভাল দেখিতে পাঁরে না, 

সামান্ কারণেই ঝগড়া-ঘন্থ করিয়! থাকে অর্থাৎ অতিশয় 

কলহপ্রিয়া, ক্রোধ হইলে বিকট পদধ্বনি ও মুখভক্সী 
ও ভীষণ চীতকারে গৃহ নরক করিয়া তুলে, সর্বাদ। 
অশ্লীল ভাষা! ব্যবহার করে এবং অশ্লীল বিষয়ের 

অলোচনাই করিয়া থাকে, পুজ্যগণকে সম্মান ও ভক্তি 

করে না, অন্ত দশজনের আদর আপ্যায়িত করিতে জানে 

না, বৃথা পরনিন্দা লইরাই ব্যস্ত থাকে, এইরূপ নব 
শ্রীলৌকের সঙ্গ যন্পূর্বক পরিত্যাগ করিবে। তাহাদের 

মহত সর্ধদা একত্র বাস ও আলাপ আদি করিলে, তাহী- 

দের দেখাদেখি নিজ স্বভাবও সেইক্প হইম! পড়ে। 

লিজ বাটাতে বা শ্বশুননবাড়ীতে এক্প চরিত্রের কোন ফেস 

থাকিলে, অবশ্ঠ তাহার সংসর্ণ একেবারে পরিত্যাগ কর! 
অনন্ভব। আর সেরূপভাবে তার সঙ্গ ত্যাগ করিতে 

গেলে, ভাল অপেক্ষা মন্দের সম্ভাবনাই অধিক হইয়া 

পড়! কারণ তাহাহইলে দমে মনে মনে রাগ করিয়। 

মিহ্ামিছি নিন্দা করিতে ছাড়ে না, এবং কিমে অপমান 

করিবে, কিসে অপদস্থ করিবে, পাঁচজনের কাছে লঙ্ঞা 

দিবে ও গঞ্জন। দিবেঃ সেই চেষ্টাই তার অপমালা হয়। 
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নিজ মায়ের পেটের বোন্ পব্যস্ত এক্সপ স্থলে অন্য বোনকে 

নিন্দা করিতে ও লজ্জা! দিতে ছাড়ে না। অনেক সময় 

তিলকে তাল করিয়া! ভ্ম্ীকে পধ্যন্ত, তার ভালবাসার 

পাত্রদের নিকট হইতে বিযুক্ত করিতে চেষ্টা করে। 

অতএব এন্পস্থলে বিশেষ মাবধান হইয়া চলা! আবশ্যক । 

মন্দস্বতাববিশিষ্ট ব্যক্তি যদি বয়ষে বা সম্বন্ধে বড় হন, 

তবে তাহার প্রতি সেরূপ উপদেশ দেওয়া সম্ভবপর নয় £ 

তাহাতেও অনেক স্ময় মন্দ ফল হয়। সম্ুতরাং প্রথমে 

তাহার মেজাজটা নীরবে বুঝিয়া লওয়া উচিত; তারপত্ 

তার মেজাজমত চলিতে চেষ্টা কর! উচিত। তার দোষ 

গুলি যাহাতে তোমাতে না অর্শে, সেই বিষয়ে বিশেষ 

সাবধান থাকিয়া, দস্তর মত তার সঙ্গে র্যবহার করিবে। 

বয়সে যখন উচ্চ ও সম্বন্ধে যখন উচ্চ, তখন তার 

সহিত বেশী গনম্মগুজব করার প্রয়োজন নাই, তীহার 

সহিত প্রয়োজনীয় কথাবর্তী, কাঁজকর্দ সবই করিবে। 
ত্বাহার দোষ গুলিকে কু ভাবে দেখিবে, কিন্ত তাহার 

প্রতি যেন কুভাব পোষণ করিও না, তাহার প্রতি 

কুভাব পোষণ করার কোন আবশ্তকত।ও কিছু নাই। 

যদি সম্ভব হয়, তবে তাহাকে মময় মত দোঁষ গুলি নম্রভাবে 

দ্বেখাইয়া দিতে পার, এবং তাহাতে তিনি যদ্দি অত্যস্ত 



শি সিপাহি াা০+ ওপার গালা 

কুপিত হইয়া পড়েন, ব| বিরক্ত হন, তবে আর তাহা 
উত্থাপন করিবে না। কিছুকালের মত রাখিয়াই দিবে; 

কিন্ত দি শ্বাণুরী কি তদ্রপ কোন শুরুজনের এ সব 
দ্বোষ থাকে, তবে তাহাদিগকে যেন উপদেশ দিতে 

যাইও না। তাহা হইলে হিতে বিপরীত হইতে পানে) 
আর তাহাদের বলিয়াও কোন ফল নাই, কারণ তাহার! 

প।কিয়া গিয়াছেন, আর সংশোধিত হইবার সম্ভাবনা নাই। 

তবে জা, সমবয়স্ক ননদ প্রভৃতির এ সব দোষ থাকিলে, 

তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে বলিয়া! দেখিতে পার, কিন্তু 

যদি দেখ যে, তাহাতে তাহারা রাগিতেছে বা ঠাট্টা 
বিদ্রপার্দি করিতেছে, ভবে আঁর তখন বলিবে না, কেবল 

নিজকে বীচাইয়। চলিবে ষেন তোমার মধ্যে সে দোষ 

লা আসে। মনেকর, তাহার! বুথ! পরনিন্দা করিতেছেন, 

তোমার কাছে ফ্রি নিন্দা করিতে বেন; তুমি নম্রভাবে 

পাকে প্রকারে তাহাদিগকে এরূপ করার দোষ দেখাইয়! 

নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিবে) যদি তাহারা না শুনেন তবে 

আরকি করিবে! চুপ করিয়া তাহাদের কথা শুনিবে, 

কিন্তু নিজে সর্ব! সাবধান থাকিবে যে, ভুমি তাহার মধ্যে 
নিজ মত কথন প্রকাশ করিবে না বা অন্য আর এক 

জনের পিন্দা তাহাদের নিকট করিবে না । ওরূপ অবস্থায় 
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মত প্রকাশ করিলে, অনেক সময়, পরে বড় কষ্ট পাইতে 
হয়। স্বিধামত মধ্যে মধ্যে নিন্দাকারিণীর মেঞ্জাজ 

বুঝিস্বা, তাহাকে দোষগুলি বুধাইয়া দিতে চেষ্টা করিৰে। 
যদি অসন্তষ্ঠ হন, তবে কিছুদিন আবার নিবৃত্ত থাকিবে, 

এইরূপ যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে) কিন্তু যি খ 
তাহাতেও কোন ফল হয় না, কেবল তিরস্কারমাত্র লাভ, 

তবে তাহা পরিত্যাগ করিয়া নিজে সাবধান হুইবে। 

নিজে এ সব দোষ হইতে মুক্ত থাকিয়া তারপর 
অন্যকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমতীর কাধ্য ॥ 

যাহারা বয়মে ছোট, তাহাদিগকে মিইউভাবে নানারূপ বুঝা- 
ইয়! ত্র সব দোষ হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা কঝা উচিত। 
তুমি তাহা করিতে চেষ্টা করিবে। আমাদের বাঁড়ীতে 
মাপীমার কৃপায় এ সব দোষ বড় বেশী দেখিতে পাইবে 

না? সামান্ত কিছু কিছু থাকিতে পারে) কিন্ত সামান্ 

হইলেও ভাহা হইতে তুমি যুক্ত খাকিও, এবং উপরে 

মেরূপ বলিলাম, তদনুসারে অন্তের দোষ দূর করিতে 

চেষ্টা করিও । ভবে এক বিষয়ে বিশেষ সাবধান করিয়! 

দিতেছি যে, দৌষ দুর করিতে যাইয়া আবার অশ্রিম়্ হইয়া 
পড়িও না। কথায় কথায় কেবল উপদেশ দিতে যাঁওয়া 

বা দোষ দেখাইয়। দিতে যাওয়াটাও বড় তাল নয়। শেষে 
৫ 
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এী একট বদ্ স্বভাব হইয়া পড়ে । এ সব বিষয়ে বিশেষ 
মনোধোগ থাক আবষ্তক। যাহাহউক, তুমি এখন ছেলে 

মানুষ, এখন তোমার দোষ দেখাইয়া দিবার বয়স হয় 

নাই, আর প্রথম প্রথম শ্বুরবাড়ী গিয়া সে সব করিতেও 

নাই, তাহা হইলে, উল্টা দোষের ভাগী হইতে হয় ; অত- 

এব প্রথম প্রথম সে সব কিছু করিতে যাইও ন1। কেবল 
দিজের প্রতি দৃষ্টি রাখিও, যেন নিজের ত্বভাবে কোন দোষ 
না হইতে পারে, এবং নিজে যাহাতে অন্তের নিকট 

প্রশংসা পাইবার উপযুক্ত কাজ করিতে পার, কেবল সেই 
চেষ্টা করিবে ॥ যাহাতে অন্তেক সহিত খগড়া বিবাদ ন। 

হয়, সে বিষয়ে সর্ধদ। দৃষ্টি রাখিতে হইবে । নহিষ্তাঁর যে 
কত গ্রয়োক্বন, তাহ! পূর্বপত্রে বলিম্গ[ছি, সেই অনুসারে 
এ গুটি খুব ভাল করিয়া অভ্যাস করিবে । উহা অভ্যাস 
করিলে জনেক দোষ হইতে মুক্ত থাকিতে পারিবে, 
এবং অনেক ঝগড়া বিবাদ ও মনভাঙ্গাভান্গির হাত হইতে 
নিষ্কৃতি পাইবে । এইক্ধপ করিয়া নিদে ভান হইলে, 

শেষে তোমার প্রতি লোকে একটা ভালবাঁা জদ্মিবে, 

এবং তখন তুমি কাহাক্ষেও কোন কথ! বলিলে বা দোষ 

দেখাইক়। দিল্ছে তাহা সকলে একটু ভালভাবে গুনিবে । 
অতএব ইহাই বুৰিয়া! কাঁজ করিবে। 



পঞ্চম পত্র । ৫১ 
পা 

এবার আর কিছু লিখিতে পার্িলান না; যাহা লিখি- 

লাম এ গুলি লাধারণ উপদেশ, ইহা! অবহেল! করিও না; 

লি বেশ মনে বাখিও। 

৪০৮, বারে সাংসাগ্িকব্যবস্থা-স্শ্বন্ধে কিছু বলিব। 

আমার সময় অল্প ; ক্রমে ক্রমে সব কথাই বুঝাইয়! দিব । 
যাহ! বলি, সেগুলি বেশ ভাল মত মন দিয়া বুঝিও, এবং 
তদন্থসারে কাজ করিতে চেষ্টা করিও । আমার আশী- 

ব্বাদ জানিও | পড়ীশুনায় বিশেষ মনোযোগ দিও, এবং 

শ্রীহরিকে সর্বদা মনে মনে চিন্তা করিও । আমি "ভাল 

আছি। লীব্র উত্তর দিও, তবে আঁজ আসি ইতি-- 
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ষষ্ঠ পত্র। 

পরম কল্যানীয়াসু । 

স--__---, তোমার পত্র পাইয়া সমম্ত অবগত 

হইলাম। এবারকাঁর পত্রে কয়েকটা বানান ভূল 
হইয়াছে দেখিতেছি। বানান-সন্বন্ধে একটু বিশেষ সাবধান 
হইবে। বানান ভুল হইলে, সে লেখার কোন সূল্য থাকে 
না। অতএব সে বিষয়ে একটু বিশেষ দৃষ্টি থাকা দরকার । 
পড়িবার সময় শব্ধগুলির উপর বিশেষ নজর রাঁথিয়। 
পঁড়িও, এবং লিখিবাঁর সময়ও একটু মন দিয়া লিখি 3, 

তাহা হইলেই বানান ভূল সাঁরিয়া! যাইবে। 
পত্রের পাঠলেখা-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছ। সে 

বিষয়ে কতকগুলি কথ! তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি, 
তদন্ুসারে কাজ করিবে। শৃঙ্খলাদি-সম্বন্ধে উপদেশ 

আজ আর দেওয়া হইল না, অন্তবারে দিব। 

স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পত্র লেখাতে, এই পাঠ লইয়া 
অনেকেই বড় বেশী বাড়াবাড়ি করিয়া থাকেন। আমি 
সেরূপ বাড়াধাড়ি পছন্দ করি না। অনেকরকম লঙ্ব' 

কথ! সৃষ্টি করিয়া অনেকে পাঠ লিখিয়! থাকেন, কিস্ত 
সেক্ধপ করা, বাড়াবাড়ি ভিন্ন আর কি? পত্র লেখার 
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উদ্দেশ্য, লিখিয়া মনের ভাবটা জানাইয়। দেওয়া; তাহ! 

যত সরলভাবে ও.সরল ভাষার হয় সেই ভাল । "তোমার 
অদর্শনে আমার হৃদর উদ্যানের আনন্দ কুন্ুম আমন্ত 

শুষ্ক হইয়াছে, চিন্তচকোর বদন-স্থধাকর-অদর্শনে হাক 

হায় করিয়া কাতরে চিৎকার করিতেছে” ইত্যাদি ন! 

লিখিয়! সাধারণতঃ “তোমার অদর্শনে আমার মন বড়ই 
দুঃখিত আছে” বলিলেই যেন বেশ ভাল হয় বলিয়া আমি 

মনে করি। অলঙ্কার দিয়! লেখাটা পত্রের উপযুক্ত নহে, 

সে সব অন্তর্ধপ লেখার ব্যবহার করিতে হয়। পত্র লেখার 

প্রণটা বেশ সোজা সুজি সরলভাবে হওয়াই ভাল! 

মনের ভাবগুলি ভালরূপে ব্যক্ত কবিতে পারিলেই 

বেশ জুন্দর হয়। আম তোমীকে সেইজপই করিতে 

বলি, এবং সাধারণতঃ স্ত্রীগণকে'ও এই পদ্ধতি অবলম্বন 

করিতে বলি। 

অনেকে পত্রে নানারূপ গান ও করিত লিখিয়া বিদ্া 

প্রকাশ করিয়া থাকে; আমি সেটাকেও ভাল মনে করি 

না। অনেক স্থলেই দেখা ধায় ধে, তোতা পাখীর মত 
কতকগুলি কবিতা বাগান তাহার! সুখস্থ করিয়। রাখে, 

তাহার অর্থ পর্যন্ত নিজে ভাল বুঝে না, অথচ পত্রে সে 

সব গ্রয়োগ-করিয়! থাকে । তাহাদের বিশ্বাধ, কবিতা না 
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লিখিলে আর ভালবাঁসাট1 ভালরূপে প্রকাশ করা যায় না 

-ম্বামীর মনট! ভিজাইয়! দেওয়া! যায় না; সকলের মনের 
ভাব কিন্ধূপ বলিতে পারি না, তবে আমার এ পাধাণ প্রাণ 

তো অত সব কবিতাঁতে ভিজেও না_-গলেও না, আও 

শক্ত হইয়া যায়, সরল পত্রেই বরং ভিজে । আমাদের 

দেশের রমণীগণ সাধারণতঃ বড় বেশী দূর শিক্ষার পথে 
অগ্রসর হুন না, অনেকেই বোধোদয়, চাঁকপাঠেই বিদ্য। 

শেব করেন; কিন্তু তাহারা কতকগুলি ছাই মাটি কৰিত। 
বা পচ নভেল-নাটক পড়িয়া নিজ রুচি বিকৃত করিয়া 

ফেলেন, এবং নিজের! বাহিরে প্রকৃত জগৎ ছাড়িয়া কল্পনার 

রাঁজ্যেই বেশী বিচরণ করেন; তাহা হইতেই নাটক 
উপন্তাস প্রভৃতির মত লম্বা! লম্বা কথাবার্তা পত্রে ব্যবহার 

করার প্রবৃত্বি জন্মে। সে প্রবৃত্তিকে আমি দুষণীয় মনে 

করি? এবং জ্ীলোকদিগের সে প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দেওয়া 
উচিত নহে বলিক্নাই আমার বিশ্বা। এজন্য বুদ্ধির পরি- 

পন্কত| লাভ করার পূর্বে এ দব পুস্তক শ্ত্রীলোকদিগের 
হাতে দেওয়াও আমি অন্তায় ও সম্পূর্ণ গহিত মনে করি। 

সাধারণতঃ এজন্য শ্বামিগণই দৌধী। তাহারাও অনেক 
সময় নানারপ নভেল প্রভৃতিতে বিচিত্র চরিত্রের স্ত্রীগণের 

বিবরণ পড়িয়া, নিজ নিল স্ত্রীর মুখ হইতেও দেই সব 
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কথা, সেই সব ভাব বাছির করিতে চাঁন, ও সেই মতলবেই 

এ দব পুস্তক স্ত্রীগণকে পড়িতে দেন) কিন্তু তাহার! 

বাস্তবিক সংসারের ভাব বুঝিয়া দেখেন না যে, সে সৰ 

পড়িতে যেখন বোধ হয়, নিজ পরিবারে ঘটিলে, নাঁনারূপ 

কারণে, আর তাহা তেনন ভাল বোধ হয়না । প্রথমে 

একথা তাহাদের ঝুঝিতেই ইচ্ছা হয় না, কিন্ত পরে হয়ত 
নাট্যবিকার জদন্দিলে, সে জন্ত তাহাদিগকে অনুতাপ 

করিতে হয়। এজন্য আমি এখন তোমাকে ত্র সব 

পুস্তক পড়িতে বারণ করিয়াছি। ্বর্ণলতার স্তাঁয় পুস্তক 
পড়িতে দেওয়া কর্তব্য, তাহা আমি দিয়াছি। ওরূপ 

স্বাভাবিক স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক আর আমি দেখি নাই। 

স্বামীর সহিত ভ্ত্রীর প্রেমালাপ ব! রহশ্তাপাপের যে আমি 
বিরোধী তাহা নহে, তবে সকলেরই একটা দেশ, কাল, 

ও পাত্র বিবেচনা! থাকা উচিত । বাসরঘরেই স্ত্রীর সঙ্গে 
মহাপ্রেমালাপ করাটা! যেন পাগলামি বলিয়! বোধ হয়। 

(স্বকবি শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্রনাথ ঠাকুর মহাঁশয় একটি 
ন্ন্দর কবিতায় এ বিষয়ের অতি উজ্জল চিত্র দেখাইয়া 
দিয়াছেন, সেই বাঁসরঘরের কবিতাটা আমি ম্বামিগণকে 
পড়িতে অনুরোধ করি ।) |] 

এই সমস্ত কারণে আমি ওরূপ চিত্রবিচিত্র পত্র- 
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লেখার বিরোধী । কবিতাদি দেওয়ারও আমি বিবোধী। 

মধ্যে মধ্যে ভাল ছুই এক ছত্র কবিতায় মনের ভাব সুন্দর 

প্রকাশ করা যায় সত্য, কিন্তু তাহার উপযোগিত্ব ও অনুপ- 

যোগিত্ব বুঝিবার ক্ষমতাঁটা জন্মান আনশ্তক। এবং 

মার্জিত-কচি, পবিতর-প্রেমব্যপ্তক, স্থকবি-লিখিত কবিতারও 

আবশ্তঠক । বটহলার স্থরন্বতীগণের কবিতা ন্যকারজনক । 

তাই বলি যে, কবিতা না দেওয়াই ভাল। তবে স্ত্রী 

যদি সেরূপ বিদ্যাবভী ও কবিভাপ্রিক্জা হন, এবং স্বামীরও 

উত্সাহ থাকে, তবে ভিনি বরং নিজে কবিতা লিখিয়া নিজ 

মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারেন তাহা মন্দ নহে; 

বং তাহাতে ভ্রীর বিদ্যা ও কবিত্বিতর উৎকর্ষ সম্পাদিত 

হইতে পারে । কিন্ত পুর্কোন্তব্ূপে যে দে কবিতা উঠাইয়। 
দেওয়া ভাল নযর়। . আজকার কবিতায় পত্র লেখার 

আদর্শ দেখাইবার জন্ত অলেকে পুস্তক পর্যন্ত লিখিতেছেন 

দেখিতেছি ) তাহার কি ভাবিসা এ গ্রবুত্তিতে বাতাস 

দিতেছেদ) তাহা জানি না ও বুঝি না) তবে তোমাকে 

আমি বারণ করি যে, তুমি সে সব পুস্তক পড়িও না, 
পড়িলেও, দে সব কবিতা কণ্িস্থ করিয়া পত্রে ব্যবহার 

করিও না। তোমার সবীগণকেও এবিষক বারণ 

করিও । 
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এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিলে, আমি কি ভাবে পত্র 

লেখ! উচিত মনে করি। "শ্বামীকে 'আপনি' বলিয়া! পত্র 

লেখায় দোষ কি”? জানিতে চাহিয়াছ দেখিয়া আমার 

হাসি পাইল। বোধ হয়, আপনি লেখ বলিয়া তোমাঁকে 

কেহ ঠাট্টা করিয়াছে! যাহা হউক, স্বামী স্ত্রীলোকের 

পৃজ্য গুরুজন | তাহাকে 'আপনি” লেখায় ব| বলায় কোনই 
দোষ নাই, বরং সে ভালই; তবে স্থামীর সহিত 

ভালবাসার আধিক্য জন্মিলেই, "আপনি, ন! বলিয়! 

তুমি? বল! চলে। জাতাঁকে সন্তান প্রায়ই “তুমি, বলিয়া 
সম্বোধন করে, তাহাতে মাতার গৌরব কমে না। 
বেশী মাথামাখি হইলে প্রায়ই “আপনি” ছাড়িয়া 'তুমিতে; 
কথাবার্তা নামিয়া আইসে, শেষে তুইও; হইয়া পড়ে। 
কিন্তু স্বামীকে 'তুই” বলা উচিত নহে। “তুমি” ব্যবহারটা 
বেশ চলে, এবং চিরকালই চলিয়া আসিতেছে । তবে 

"আপনি লিখিলে বা কথায় ব্যবহার করিলে; কোনই 
দোষ নাই, প্রথম প্রথম "আপনি, কলাই ভাপ, শেষে যখন 
প্রেমের ও মেশামিশির আধিক্য নিবন্ধন “ভুমি” বলিবার 

ইচ্ছা জন্মিবে, তখন আপনিই “তুমি হইয়া পড়িবে। 

যাহা! হউক, 'আপনি+ বাঁ “তুমি, যেটা তোমার ইচ্ছা হয়, 
ব্যবহার করিতে পার, তাহাতে দোষ হইবে না। স্ত্রীগগ 
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দাঁধারণতঃ শ্বামীকে “তুমি” সম্বোধনই করিয়া থাকেন, তবে 

অন্তের সহিত স্বামীর বিষম উল্লেখ করিয়া কোন কথ 

বলিতে হইলে, সেখানে “তিনি” বলাই উচিত। 
তার পর পাঠের কথা। শশ্রীচরণেষু, বা এরূপ পাঠ 

শ্বামীকে এবং “কল্যানীয়াস্থ' “সাবিত্রীকল্পাস্থ প্রভৃতি 

পাঠ স্ত্রাকে লেখাই বেশ ভাল বলিয়! আমার মনে হয়। 

এ পাঠ গুলি বেশ শিষ্ট ও সুন্দর । লম্বা লঙ্ঘা তৈয়ারি 

করা পাঠ বড় ভাল বোধ হয়না, কেমন কাট! কাটা লাগে । 

“্ধরয়কমল-মধুকরেষু” চিন্তচকোর-সুধাকরেষু ইত্যাদি তে! 
ঝাট! মারা মতই বোধ হয়। প্রাণপ্রতিমেষ্* ইত্যাদি 

পাঠও ব্যবহার করা যায়, কিন্ত সর্বাপেক্ষা উপরোক্ত পাঠ- 

গুলিই আমার বেশ পছন্দ। আমার ইচ্ছা রমণীগণ 

এক্ধপ পাঠই ব্যবহার করেন এবং শিরোনামেও পরম. 

পূজনীয়” 'পরমারাধ্য ইত্যাদি অতি সুন্দর পাঠ ব্যবহার 
করেন। এইক্প পাঠই আমাদের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে 
প্রচলিত হওয়া উচিত! তোমাকে অনুরোধ করি, 

তোমার সখীগণকেও পরিচিত অন্তান্ত রমণীগণকে এই 
সমস্ত ভদ্র ও সুসভ্য পাঠ ব্যবহার করিতে বলিও। 

তার পর সস্বোধন। সন্বেধনেও বাঁড়াবাড়িটা এক- 

বারেই ভাল নয়। ন্বামীর নাম ধরিয়। সম্বোধন করা 



ষষ্ঠ পত্র । ৫৯ 

হিন্দুরীতি-বিরুদ্ধ ও দুষনীয়; অতএব প্প্রাণের অমুক? 

বলিয়া স্বামীকে সগ্বোধন করা কর্তব্য নহে। স্বামী বরং 

স্ত্রীকে ওরূপ সম্বোধন করিতে পারেন । পে সঙ্থোধন 
একেবারে না করিলেও কোন ক্ষতি নাই ; যদি করিতেই 

হয়, তবে স্ত্রীর পক্ষে ্রাণাধিক” প্প্রাণেশ্বর, জীবিত- 

সব্বন্ব,” পপ্রিম্বতমঠ ইত্যাদি সম্বোধন করাই ভাল। এ 

গুলিও বেশ নুনভ্য ও আ'ধিক্যবর্জিত। অনেক সতী 

স্ত্রী স্বামীকে এন্প ভক্তির চক্ষে দেখেন যে, তাঁহার! 

স্বামীকে সম্বোধন স্কলে “হৃদয়দেবত1, ধরাদেবতা,, 

প্রাণেকশরণ, “চিরাবাধ্য” ইত্যাদি সম্বোধন ব্যবহার 
করিয়] থাকেন । এ বিবকে ইচ্ছান্থদারে ষে কোনটি ব্যবহার 
করা যাইতে পরে, কিন্তু এ সব অপেক্ষা অন্যরূপ সম্বোধনের 
দিকে যাইবার প্রয়োজন নাই। এ গুলির মধ্যে যে কোনটী 
ইচ্ছামত ব্যবহার করিবে । বোঁধ হয় পত্র লেখার পদ্ধতিট। 
একরপ বুঝাইয়। দিলাম । আমার খিবেচনায় যেরূপ ভাল 

বোধ হইল, তাহাই লিখিলাম। বেশ মন দিয়! গৃহকর্ম ও 
লেখা পড়া কঙ্গিবে। ছুবেল! পুজ্যগণকে নমস্কার করিতে 

ভূলিবে না। শ্রীহঙ্গির চরণে সর্বদা ভক্তি ব্াখিবে। আমি 

ভাল আছি । নিজের কুশলাদি সর্বদা লিখিবে। ইতি। 
০০০০০ 



৬ কয়েকখানি পত্র । 

সপ্তম পত্র। 

পরমকল্যাণীয়ান। 

স , তোমার পত্র পাইয়। সুখী হইলাম । এবার* 
কার পত্রে একটীও বানান ভূল হয় নাই দেখিয়া বিশেষ 
আনন্দিত হুইয়াছি। পত্রের অনুসারে কাজ করিতে 
দু প্রতিজ্ঞা করিয়াছ জানিয়া মনে বড় আনন্দ হইল। 

এখন কথায় আর কাজে একরূপ থাকে, তাহা হইলেই 
হয়। গামি আশী করি তুমি নিজের কথা কাজে পরিণত 
করিতে চেষ্টা করিবে। শৃঙ্খলা-সন্বন্ধে তোমাকে কিছু 
বলিব বলিয়াছিলাঁম, আজ তাহ! কিছু বলিতেছি। 

ঘরের আবশ্তকীয় এবং অনাবশ্ঠকীর জিনিল পত্র রীতি- 

মত গোছাইয়া রাখা, ও গোছান মত করিয়। কাজ কর্ছ 
করার নাম শৃঙ্খল! । গৃহিণী হইতে হইলে শৃঙ্খলাবিষয়ে 
ক্ঞান থাক] বিশেষ আবশ্তক $ শৃঙ্খলামত কাজ কর্ম ক্র! 

কিছু কঠিন ব্যাপার নহে, একবার অভ্যাস হইয়া গেলে 
তাহা শ্বভাবতই হুইয়। যাঁয়। কিন্ত দুঃখের বিষয়, 

'্মামাদের দেশের রমণীগণের মধ্যে সে অভ্যাসটা অতি 

কম দেখ। যায়। তাহারা ঘরের জিনিসপত্র এরপ 

বিশৃঙ্খলভাবে রাখেন যে, তাছার জন্য তাহাদের নিজেদেরই 



সপ্তম পত্র । ৬১ 

অনেকরুপ অস্থুবিধা ও বিরক্তি সহ্য করিতে হয়। কিন্ত 

নানারূপ বিরক্তি সহা করিয়াও, ভীহারা শৃঙ্খলার প্রতি 

মনোষোগ দেন না। এজন্ত তোমাকে বিশেধভাবে 

বলিতেছি, এ বিষয়টা তুমি একটু মনোযোগ দিয়া 
পড়িবে, এবং এই অনুসারে যাহাতে কার্য কবিতে পার, 

তাহার জন্ঠ চেষ্টা করিবে । অনেক সময় দেখ! বায়, ঘরের 

আলনায় নিত্য ব্যবহার্ধ্য কাপড়, চাদর প্রভৃতি এন্নপ 

ভাবে রাখা হইয়াছে ষে, তাহার একখানি লইতে গেলে 

সবগুলি টানিয়। নামাইতে হয়, অথবা একখানি ধরিক়া' 

টনিলে সবগুলি পড়িয়া যায় । এরূপভাঁবে কাপড় চোপড় 

রাখায় কাজ অনেক বাড়িয়। যায় ; আর তাড়াতাড়ির কাজ 

হইলে, মনে মনে একটা বিরক্তি উপস্থিত হয়। এজন্ত 

এসব শৃঙ্খলামত গোছাইয়া রাখা বিশেষ আবস্থাক। নিত্য 
ব্যবহার্য কাপুড়, জাম! ইত্যাদি রাখার জন্ত পৃথক্ একটা 

স্থান ঠিক থাকা উচিত। রৌদ্রে কাপড় সব শুকাইলে, 
সবগুলি তুলিয়া আনিয়া বেশ সুন্দরভাবে গোঁছাইয়া কি 
কোৌচাইয়া, সেই নির্দি্ স্থানে রীতিমত এক একখানি 
করিয়া সাজাইয়া রাখিলে, আর আবশ্তকমত লইতে কষ্ট 

পাইতে হয় না। যাহার যে খানি আবশ্তক, তাহ! 
অনায়াসে দেখিয়া লওয়া যাইতে পারে । 

৬ 



৬২ কয়েকখানি পত্র। 
আজ মর) 

চাদর জামা ইত্যাদি রাখিবারও প্রক্প আলাহিদ! 
স্থান থাকা ভাল । অথবা আলনার একধারে কি এক 

থাকে চাদর জামা, আর অন্য ধারে নিতা ব্যবন্ার্ধ্য কাপড়" 

গুলি সাঁজাইয়া রাঁখিলে মন্দ হয় না। অনেক রাড়ীতে 

দেখা যায় যে, লেপতোষক প্রভৃতি ভুলিয়া এীপব কাপড় 

চাদরের উপর ব্াঁখা হইয়াছে ; তাহাতে যে কতটা 

অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা! বুঝিতেই পারিতেছ। 

লেপের নীচের কাঁপড় টানিতে গেলেই, দেই লেপ আদি 

পড়িয়া যার, অথবা সেই সকল লেপ তোষক নামাইয়। 

ফেলিয়া! কাপড় লইতে হয়। দিনের বেলা লেপের বড় 

প্রয়োজন হয় না। সেগুলি বদি তুলিয়া! রাখা প্রয়োজন 

হয় তবে তাহা একটা স্বতন্ত্র স্থানে রাখা উচিত; 

তাহা হইলে আবশ্তক মত লইতে কোনরূপ কষ্ট কি 

অন্থবিধা হয় না। বিছানাপত্র প্রত্যহ বা ২১ দিন 

অন্তর রৌদ্রে দেওয়া! একান্ত আবশ্তক। শীতকালে তো 
বিশেষদূপেই তাহা প্রয়োজন। উহা সব বৌদ্রে দিয়া, 
আবার বৈকালে ঠাণ্ডা পড়িবার পূর্বেই তুলিয়া! আনিয়া, 
নির্দিষ্ট স্থানে পাতিয়া রাখা কর্তব্য । শীতকাল চলিয্প! গেলে, 

লেপগুলি ভালরূপে রৌদ্রে দিয়া, বাঁড়িরা একখানি পুরাতন 

কাপড় দ্বারা জড়াইয়! তুলিয়া রাখা ভাল। অনেকে চটের 



সপ্তম পত্র । ৬৩ 

থলেতে করিয়া লেপ রিয়া থাকেন, সেও বেশ; সেশুলি 

দড়ি দিয়া ঘরে একটু উ“চু জায়গার টাঙ্কাইর়' রাখা! ভাল। 

শীতবস্ত্র ও ভাল কাপড়জাম। প্রভৃতির সব্বদা প্রয়োজন 

হয় না, অতএব সেগুলি বৌদ্রে দিয়া একটা শ্বতন্ত্র বাক 

অথ৭1 তদভাবে একটা পু'টলী বাঁধিয়া রাখিতে হয়। শীত- 

বস্ত্র কেবল শীতকালেই প্রয়োজন হয়, আর ভাল কাপড় 

আদি অন্ত সময়েও কাজকর্মে দরকার হইতে পারে, অতএব 

বাক্সে কি পুটলীতে এ কাপড় আদি রাখিলে, প্রথমে 

শীতবন্ত্রাদি রাখিয়া, তার পর ভাল ভাল কাপড় আদি 

বাঁথা উচিত। তারপর সাধারণ ধোপদস্ত কাপড় আদি 

রাখা! যাইতে পারে। কারণ, সাধারণ কাপড় প্রায় সর্বদাই 

দর কর হ্র়, স্থতরাং সেগুলি উপরে থাকিলে, লইতে কোন 

কষ্ট হয় না। পরিধেয় নিত্যব্যবহার্ধা 'কাপড়গুলি রোজ 

কোৌচাইয়া বেশ সাঁজাইয়। রাখা উচিত। যে সবকাপড় 

বাক্সে কি পুর্টলীতে রাখা যায়, সেগুলির সম্বন্ধেও নিজের 

একটা ঠিক থাকা দরকার যে, কোন্ স্থানে, কোন্ 
কাপড় বা কিন্ধুপ কাপড় থাকিল; বাক্স বা পুটলীর গায় 

তাহার একট। ঠিকান। লিখিয়া রাখিলেও মন্দ হয় না, তাহ! 

হইলে একখান কাপড়ের জন্য দশটা পু'টলী বা! ৰাক্স 

থাটিয়! মরিতে হয় না। এগুলিও শৃঙ্খলার অন্তর্থত। 



৬৪ _ কয়েকখানি পত্র। 

তারপর গৃহস্থিত অন্তাগ্ত জিনিস পত্রের কথা। পরিঞ্কার 

পরিচ্ছন্নতার দিকে তোমাদর দৃষ্টি সাধারণতঃ বড় কম। 
শৃঙ্ঘলাজ্ঞানি হইলে পে বিষয়ে অনেক উপকার হইবে। পান 
সালিবার জন্ত একটা স্থান নির্দিষ্ট করিয়া লইবে। পানের 

সমস্ত আসবাব যথা-_-পানি, সুপারি, চুণ, খয়ের, মসল! 

ইত্যাদি সেই স্কানেই খাকিবে, তাহার কাছে একটা পাত্রে 

একটু জল ও একখানি গামছা কি একটু বড় স্তাঁকড়। 
থাকিবে। যখনই পান সাজা আবশ্ক, তখন সেইখানে 

ব্লিয় সাজিবে, এবং যতগুলি সাজা দরকার তাহ! একবারে 

সাজিয়া, একটা ডিবায় বা পাত্রে করিয়া ভিজা স্তাকড়ায় 

ঢাঁকি্া গোছাইয়। রাখিয়া দ্রবে। তারপর জলে হাত 

ধুইয়া গামছ? বা হাকড়ায় হাত মুছিয়া পরিষ্কার করিবে। 

এরূপ করিলে আর ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র, দেওয়াল, দরজা, 

বাক্স, বিছান1, খাট, চৌকী এমন কি খুঁটিগুলা পধ্যস্ত চুণ 
খয়েরের দাগে রঞ্জিত হইতে পারে না । প্রায় সকল ঘরেই 
দেখা যায়--যেখানে সেখানে এরূপ দাগে ঘর দোরগুলি 

এবং অন্যান্য আসবাব বিশ্লী হইয়া থাকে। অতএব এ 
বিষয়ে একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। যদি কোন সময়ে স্থানা- 
স্তরে বসিয়! পান সাজ! একান্ত আঁবস্তক হয়, তবে সেখাঁনে 

উহা! সম্পন্ন করিয়া আবার তৎক্ষণাৎ এ সমস্ত আসবাব 



সপ্তম পত্র। ৬৫ 

যথাস্থানে অবশ্ত অবশ্য রাখিয়া দিবে; অনেকে তাহা করেন 

না। পান সাঁজা হইলে, আবশ্তক মত কতকগুলি বাহিন্রে 

রাখিয়া, অপরগুলি কোন স্থানে সরাইয়া রাখা ভাল। 

দরকার মত বাহির করিলেই হয়। এক স্থানে বেশী 

থাকিলেই বেশী খরচ হয়। তারপর হয় ত দরকারের 

সময় অভাবে পড়িতে হয়, এজন্যই এ কথা বলিলাম । ঘরের 

বাসনপত্রগুলিও এক স্থানে এরূপ করিয়া সাজাইয়া রাখ! 

উচিত যে, বথনই হউক, দরকারমত পাইতে কষ্ট না হয়। 

ঘরের মাঝখানে কি যেখানে সেখানে বাসন আদি থাকিলে 

দ্েখিতেও বিজ লাগে, এবং অনেক সময় পায় লাগিষা 

পাড়া যাইতে হয়। অতএব সেগুলি এরূপ ভাবে সাজা- 

ইয়া! রাখা উচিত বে. দেখিতে খারাপ না লাগে এবং চল! 

ফেরার পথে থাঞ্ণা অগ্রবিধা না করে। ঘরে বাক্স 

ডেস্ক প্রভৃতি থাকিলে, ৫দণ্াঁল দেওয়ালের একধারে বেশ 

করিয়। সাজাইর়া খ্লাখেবে ) তার মধো যেগুল সবদ 

খোলা দরকার, সেগুলি হাতের কাছে থাকিলে ভাল 

হয়। আর যদ্দি দেওয়ালের গাঁনস এক সারিতে সাক্াইয়া 

রাখ হয়, তবে সবই হাতের ফাছে থাকে, অতএব 

থুলিতে কোন কষ্ট হয় না | ঘরের মধ্যের জিনিন পত্রগুলি 
এরূপ ভাবে রাখা উচিত যে, ঘরের মধ্যে বেশ ফাঁক! 



৬৬ _ কয়েকখানি পত্র । 

জায়গা থাকে । সকল ঘরেই ঘদ্দি জিনিসপত্র ছড়ান থাকে, 
তবে তাহা নিতান্ত বিশৃঙ্খল বোধ হয় এবং স্থানেরও 

ভাব হয়। 

তারপর তোমাদের চুল বাধার আসবাবগুলির কথা 

কিছু বলিতে হয়। চুলের দড়ি, চিরুণী, কাটা, আয়না ও 
সিন্দুর প্রভৃতির অনেকগুলিই তৈলঘুক্ত থাকে । অতএব 
সেগুলি কোন বাক্স বা কাগজপত্রার্দির উপর রাখিলে, তাহ। 

তৈলাক্ত হইয়! যার়। অতএব সে সব দিকেও দৃষ্টি রাখ! 

আাবস্তক, কিন্ত তোমাদের অনেকেরই সে দৃষ্টিটা একে- 
বারেই থাকে না। হয়ত চুল খুলিয়া, দড়ি গুলি জড়া ইয়া সম্মুখে 

যাহ! পাইলে, তাহার উপরই রাখিয়া চলিয়া গেলে; দে বই 

হউক, কাগজপত্র হউক, আর বাই হউক, তাহার প্রতি 

লক্ষই নূই। দড়ি পরচুলা গ্রস্থৃতি চুল বাধার আসবাবের 
জন্যও একটা নির্দিষ্ট স্থান থাকা উচিত। সেই স্থানট। 

এন্ধপ উচ্চ হওয়। আবস্তক যে, ছেলেপিলেরা তাহা লইয়। 

এদিক ওদিক না ফেলিতে পারে, বা অন্ত্ধপে নষ্ট ন৷ 

করিতে পারে। সেই একই স্থানে প্রত্যহ এ সব বাখিলে, 

আর কোন জিনিস নষ্ট বা তৈলাক্ত হইতে পারে না। 

অতএব সে বিষয়ে সতর্ক হুইবে। 

তারপর ভাড়ার ঘরের কথা । ভাঁড়ারের জিনিসপত্রও 



সপ্তম পত্র। ৬ধ 
পাচ আপা 

সাবধানভাবে দরকার বুঝিব! রীতিমত সাঁজাইয়া রাখ! কর্তব্য । 

তৈল, দ্বৃত প্রভৃতি তরল বর্ত এমন সাবধানভাবে রাখা 

কর্তব্য যে হঠাৎ কোন কারণে ধাক। বা ঝাঁকুনি লাগিলেও 

তাহা পড়িয়া না যায়। অন্তান্ত জিনিসও নিজ প্রয়োজন 

মত আগে পরে করিয়! রাখিতে হয়। তাহাদের প্রত্যেকের 

মুখ ঢাকিয়। রাখা উচিত, এবং চাউলের এক স্থান, দাইলের 

এক স্থান, ইত্যাদিক্পে স্থান নির্দিষ্ট করিয়া রাখা খুব ভাল । 

তাহ! হইলে তাড়াহাড়ির সময়ে আর সব ধাঁটিা মরিতে 

হয় না। প্রত্যেক জিনিস রাখিবার একটা একটা নির্দিষ্ট 

স্থান করিয়া সেখানে রাখিলে আর ভূগিতে হয় না। 

পাকঘরের সম্বন্ধেও শৃঙ্খল চাই। রানার পূর্বে রান 

করিবার মত আবশ্তকীয় জিনিসপত্র, মশলা, কাঠ ইত্যাদি 

বেশ ঠিক করিয়। লইয়া রানা আরম্ভ করা উচিত । পাঁকের 

ঘরে মশলাদি এন্সপ ভাবে হাতের কাছে রাখা উচিত যে, 

আবশ্তক হইলে আর উঠিয়া ছুটাছুটি ন! করিতে হয়। 

তেল চড়াইয়া তেঞপাঁত খোঁজ করা, ৰা ঝোল চড়াইয়! 

ম্থনের জন্য দৌড়ান ইত্যাদি বিশৃঙ্খলতায় অনেক সময় 

বিপদ ঘটে) আর আহার্ষ্য বস্তও নষ্ট হয়। অতএব এ বিষয়ে 
অবহেল! করা উচিত নহে। পাকঘরে ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে, 

লবণ, হলুদ, জীর! মরিচ ও অন্ঠান্ত মশলার জন্ত ভিন্ন ভিন্ন 



৬৮ কয়েকখানি পত্র । 

পাত্র রাখিয়া, ভাহাতে এ সব জিনিস রাখাই ভাল, এবং 

স্তাহীদের মধ্যে কোনটা ফুরাইল, তাহা মধ্যে মধ্যে 

দেখিয়া আবার তাহা আনিস! রাখা কর্তব্য । হাড়ি, মালস! 

প্রভৃতিও এমন ভাবে রাখা উচিত যে, হঠাৎ কোন ধাক্কা 

লাগিলেও পড়িয়া না ভাঙ্গে । 

প্রত্যেক কার্যোরই আগে পরে করিবার নিরম 

জাঁন। দরকাঁর। কোনট1 কখন করিতে হইবে, কোনট' 

কখন করিলে ভাপ হয়, তাহ! না জানিলে অনেক ক্ষতি 

হা করিতে হয়। মনে কর, দুধ আসিয়া পড়িয়া আছে, 

তুমি বাদন লইয়া বাস্ত আছ, এখন বুঝা উচিত বাস- 
নের বন্দোবস্ত শেষে করিলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু দুধ 

বেশী ক্ষণ থাকিলে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। অতএব 

বাসন ফেলিয়া আগে ছুধ জাল দেগয়! দরকার । সকলে 

খাইতে গেলে বা ভৎপুর্কেই পান সাজ] দরকার। খাওয়ার 

পরেই গানের দরকার হয়, দে সময়ে পান পান করিয়া 

টেচান বিধন দয় । এইরূপ, মাছ আলিয়া রহিয়াছে, তুমি 
চাশ খাড়িতেছ, তখন চাল ফেোলয! মাছ কুটিবার ব্যবস্থা! 

করা৷ আগে দরকার। বৈকাঁল বেলা হইলেই বিছান। বালিশ 
সব ঠিক করিয়া, সন্ধ্যাপ্রদদীপের লম্স্ত বন্দোবস্ত করিয়া 

রাখা আবশ্তক। পিতা, শ্বপ্ুরপ্রভৃতির স্নানের বেল! হইলেই 



সপ্তম পত্র । ৬৯ 
সপ পাট 

তাহাদের তৈলাদি ঠিক করিয়৷ দিয়া, তাহাদের পরিবার 

কাপড়, গামছ।, খড়ম, পা ধুইবাঁর জল প্রভৃতি সব ঠিক 
করিয়া! রাখা দরকার । প্রাতঃকালে উঠিয়াই প্রাতঃকৃত্য 

সমাপন করিয় ঘরদোর ঝাঁট দেওর1, লেপাপৌছা ইত্যাদির 

দিকে আগে দেখ! দরকার । যাহাঁদের নিজে ইহা করিতে 

হয়, তাহারা তো করিবেই ; আর যাহাঁদের নিজের করিতে 
হয় না, তাহাদেরও দাস দাপীকে এই সব শৃঙ্খলার উপদেশ 

দেওয়া একান্ত আবশ্তক। প্রীরূপ, সব কাজই কোন্টা! 

আগে, কোন্টা পরে করা আবশ্তক, না করিলেই বাকি 

ক্ষতি হইতে পারে, ইত্যার্দি ভাবিয়া কাজ করিলে, আর 

কোন জিনিস নষ্ট হইতে পারে না। খাদ্যবস্ত, জলখাবার 
ইত্যাদিও রাঁখিবার কালে ভাল করিয়া! রাখা, ও সময়মত 

মনে করিয়া তাহ] দেওয়! প্রয়োজন । অনেক স্থলে দেখা 
যায়, স্মরণ ন। থাকায় কাভাকেও তাহা দেওয়া হয় না, হয়ত 

পচিয়া নষ্ট হইয়! যায়। এ সব বুদ্ধি খাটাইয়া করিতে হয়। 

শৃঙ্খলাসম্বন্ধে মোটামুটি বলিলাম । এই অনুসারে 

চলিতে চেষ্টা করিবে। পত্র বড় দীর্ঘ হইল। আজ এই 

পর্যযন্ত। সর্বদ1 শ্রীহরিকে স্মরণ রাখিয়া চলিও। আমি 

ভাল আছি, শীত্ব তোমাদের মঙ্গল লিখিও । ইতি--- 



৭০ কয়েকখানি পত্র । 

অষ্টম পত্র। 

পরম কল্যাণীয়ান্্। 

স---_, তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম । 
তুমি শীঘ্রই আমাদের বাটাতে আসিবে এন্ধপ সংবাদ 

পাইয়াছ লিখিয়"ছ। এবং তথায় যাইয়া কিরূপ ভাবে 

থাকিতে ও চলিতে ফিরিতে হুইবে সে বিষিয়ে উপদেশ 
চা্হ্য়াছ ; ইহাতে আমি বিশেষ সন্ধথষ্ট হইয়াছি। ইহ! হইতে 
আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, ভাল হইবার জন্য তোমার 

আন্তরিক চেষ্টা আছে । এইবপে যি সকল্ স্ত্রাই স্বামীর 

নিকট কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে উপদেশ চান, তবে বড়ই ভাল 

হর, এবং সংসারের সুখশাস্তিও অনেক বুদ্ধি পায়। 

আমি তোমাকে আজ শ্বশুরবাড়ীতে চল! ফেরা সম্বন্ধে 

সাধারণভাবে কিছু উপদেশ দিতেছি । আশা কবি, এই- 
রূপে চলিলে, তুমি দেশ ভালই থাকিতে পারিবে । তথায় 

যাইয়া কিন্ধপ থাক, আমার উপদেশ অনুসারে কেমন 

চল, তাহ! আমাকে অবশ্য অবশ্য জানাইবে। এই তোমার 

অনেকদিনের পরে প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাওয়1, অতএব এইবার 

যদি বেশ সুখ্যাতির সঙ্গে কাটাইয়া আদিতে পার, 

তবে আর ভব্ষ্যিতের জন্ত বড় চেষ্টা পাইতে হইবে না) 



অষ্টম পত্র। ৭১ 

কারণ, শেষে সমস্তই অভ্যাস হইয়া যাইবে । এবারে 

বিশেষ সাবধান হইস্সা থাকা চাই । 

শ্বশুরবাড়ীতে বাসসম্বন্ধে বেশী উপদেশ না দ্রিলেও 

চলে) কারণ পুষ্ধ পূর্ব পত্রে যে সকল বিষয় বলিয়াছি 
তদনুদারে চলিলেই কলের প্রির হইতে পারিবে । লজ্জা- 

শীলতা, অনালস্য, সহিষ্ণুতা, সমবেদন! ইত্যাদি গুণগুলি 
বঙ্জায় রাখিয়া চলিতে পাঁরিলেই, বেশ ভাল থাকিতে পার! 

যায়। অতএব পুর্বপত্রগ্চলি বেশ মন দিয়া পড়িও, এবং 
তাহাতে যে ভাবে যাঁহা করিবার কথা লেখা আছে, 

সেইরূপে তাহা করিতে চেষ্টা করিও, তাহা হইলেই বেশ 
ভালভাবে কাটাইয়া আসিতে পারিবে । আমি মোটামুটি 
রকমে কিছু বলিতেছি, কিন্তু পুর্বপত্রগুলির মন্দ বেশ 
করিয়! অবশ্থা অবশ্ত মনে রাখিও। 

স্ীলোকের প্রথম প্রথম শ্বশুরবাড়ীতে বাস করাটা কিছু 

কঠিন বোধ হয়, এবং কেমন কেমন লাগে। কারণ, সম্পূর্ণ 
অপরিচিত লোকজনের সঙ্গে কারবার কৰ্ধিতে হয়, এবং 

তাহাদের মন রাধিয়। চলিতে হয়। এই জন্যই বিশেষ 

সাবধানতা অবলম্বন কর! প্রয়োজন। পরকে আপনার 

করিতে হইলে, তাহার সঙ্গে মিশিতে হইবে, তাহার স্ুখ- 
দুঃখ, আরাম, সোদ্নান্তি, সব বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ তাহার 
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সঙ্গে সমবেদন! দেখাইতে হইবে। যদি বাস্তবিক ভুমি 

তাহাদের দুঃখে ছুঃখিত হও, কিসে তীহারা আগ্রাম 

ধান, তাহার চেষ্টা কর, তবে আর তাহাদের ভালবাপ! 

পাইতে বেশী বেগ পাইতে হয় না। অতএর শ্বশুরবাড়ীতে 

গা! শাশুড়ী, শ্বশুর প্রভৃতি বৃদ্ধ ও পুজ্য যে সমস্ত 

ব্যক্তি থাকেন, তাহাদের প্রতি যথেঁচিত ভক্তি দেখাল 

নববধূর বিশেষ কর্তব্য । যাহাতে তাহারা শাস্তি পান, 

তাহাদের পরিশ্রমের একটু লাঘব হয়, তাহা কর! তোমা- 

'দের কর্তভৃব্য। কারণ, তাহার! বৃদ্ধ হইয়াছেন, এখন ত্বাহা- 

দের একটু মুখ, শাস্তি ও বিশ্রাম পাওয়) প্রয়োছন। 

অনেক স্থলে দেখা যায়, বৌম! বেলা চটী পর্যাস্ত বিছানাতেই 
আছেন, আর বৃদ্ধা শাশুড়ী সাংসারিক কাজকর্ম করিতেছেন ) 

এটা.বৌদের পক্ষে মহাঁপাপ বলিয়াই আমার স্থির বিশ্বাস । 

অতএব অতি প্রত্যুষষে শষ্য ত্যাগ করিবে; লক্ষ্মীর বচনে 

পড়িয়াছ মে, সকাল সকাল না উঠিলে বাড়ীতে লক্ষ্মী 

থাকেন না; অতএব গ্রাতঃকালে কূর্ধ্য না উঠিতেই উঠিবে, 

এবং প্রাতঃকালে ছড়া ঝাঁট আদ্িষেসকল কাজ কর 

প্রয়োজন, তাহা করিনে। 

গরীব বা মধ্যবস্তী অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের বাটাতে এ সর 

কাঁজ আদি অনেক সময় বাঁটীর বৌ, ঝিবা পরিবারস্থ 
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লোকদেরই করিতে হয়, ঘর দুয়ার বোর, লেপ। প্রতিও 

করিতে হয়; আমাদের বাড়ীতেও অবশ্ঠ তাহ! ম্বেন! 

করিতে হইবে, তাহা নহে । তবে তুমি বড় মানুষের ঘরের 

মেয়ে নও, তোমার ওসব অভ্যাস আছে, তোমাকে আর উহ! 

বলির দিতে হইবে নাঃ কিন্ত বড় মানুষের'মেয়েদেরও ঘি 

গরীবের ঘরে বিবাহ হয়, তবে উহাদেরও অবশ্ত অবস্থা উহ! 

শিক্ষা! কর কর্তব্য! নতুবা ওসব কাজের জন্য যপি গরীৰ 

স্বামীকে দাস দাসী রাখিতে হয়, বা তাহার বুদ্ধ। মাতা অথবা 

তংস্থানীয়াধিগকেই এ নকল করিতে হয়, তবে সেটা বড়ই 

ক্ষোভের বিষয় । স্থুশীলা রমণীর একরপক্ষেত্রে এসব রীতি" 

মত আভ্যান করেন। বাপের ঘরে যদি সে সব না শিখিয়া 

থাকেন, অথবা শিখিবার প্রয়োজন বর্দি না হইয়া থাকে, 

তবে স্বামীর ঘর করিবার জন্য তাহাদের তাহা শিক্ষা করা 

একান্ত কর্তব্য । তাহ! না করিলে শ্বশুর বাড়ীর লোক- 

দিগের মনে বিশেষ কষ্ট দেওয়া হয়, এবং তাহাদের কষ্ট- 

লাঘব-সন্বন্ধে নিকাশ হইতে হয় । সকলেই, পুত্রাদিকে বিবাহ 

দিনা বধূর দ্বারা সাংসারিক কাধ্যে অনেক সাহাধ্য পাইবেন, 

এই প্রত্যাশা করেন, বধূগণেরও ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিখা 

তাহা কর! কর্তব্য, নতুবা শাগুড়ী গ্রভৃতর অভাব হইলে 

শেবে সেজন্ তাহা দগকে খড়ই কষ্ট পাইতে হয়। 

৭ 
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আবার ধাহাদের বড় ঘরে বিবাহ হয়, তাহাদের এ 

সমস্ত কাল নিজে না করিতে হইলেও, সেগুলি করা হইল 

কিনা সে বিলে দৃষ্টি রাখা আবশ্তক, এবং প্রাতঃকালে শষ্য! 
হইতে উঠিয়া শ্রী সক প তন্বাবধান এবং নিজের উপযুক্ত 'কাজ- 

কর্ম কিছু করা কর্তব্য। অলসতা জাবনের প্রধান শত্রু । 

তাহা শরীরে য্ প্রবেশ করিতে না পারে ততই ভাল) 

অতএব কখন অংনস্তঘুক্ত হইবে না! প্রাতঃকালে উহা 

সংসারের কাঁজকন্ম বেশ চটুপটে হইয়া করিরে। শ্বশুর 

শাশুড়ীপ্রন্তি ধাহারা থাকেন, তাহাদিগকে বথেষ্ট ভক্তি 

শ্রদ্ধা করিবে! প্রাতঃকালে উঠিকাই শ্রীহরিকে ম্মরণ 

করিয়া তাহার চরণে প্রণাম করিবে, এবং বাটার সমস্ত পূজ্য 
গুরুজনকে একস প্রণাম করিয়া তাহাদের আশীর্বাদ 

গ্রহণ করিবে । এ বিষয় বেন কিছুতে ভূল না! হয়। বাটার 

ছোট ছোট লালকবঝালিকাদিগকে প্রাণ দিয়! ভাল বাদিবে 

ও আদর করিবে। তাহাদের আব্দার-আদি সহ করিবে 
ও মিষ্ট বাক্যে প্রদোধ দ্বিবে, কখন কটু বলিবে না, তাহ! 

হইলে তাহাদের মাত! প্রভৃতি অসন্তুষ্ট হইতে পারেন। 

প্রথম প্রথম এইরূপ করা দরকাঁর। তার পর ক্রমে ক্রমে 

সবই করিতে পারা যায়; তবে ক্লেহের ক্রুটা না হ্য়। 

তামাদের লংসারে মাসীমা গৃহকর্রী । তিনি ঘে আমা- 

শিপ 
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দের কত কাঁরয়াছেন তাহা একমুখে বলিয়! আমরা শেৰ 

করিতে পারি না। আমাদের মাতাপিতার অভাব এক 

মাঁসীমার দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে । আমাদের সংসার ও আমা- 
দ্রিগকে তিনিই রক্ষা করিয়াছেন; তিনি না! থাকিলে আমা- 

দের যেকি দশ! হইত তাহা ভাবিয়াই পাইনা । তাহার 

- শ্রীচরণে আমরা চিরঞ্খণী | লে খণ পরিশোধ করিবার ক্ষমতা 

'সামাদের নাই । আমরা যে তাহাকে বড় বেশী সুখ দিতে 

পারিব, তাহাও একন্ধপ অসম্ভব । অতএব তাহার প্রতি যেন 

ভক্তি শ্রদ্ধার ক্রুটী না হয়। তাহাকে একটু সুখ দেওয়ার জন্য. 
যদি নিজ শরীরে কষ্টও পাইতে হয়, তাহা করিতে কখনও 

ক্রটী করিবে না। তুমি জাননা যে তিনি আমাদের কত 
করিয়াছেন, আমাদিগকে মানুষ করিবার জন্ত তিনি কত কষ্ট 

সহিয়াছেন। নিজের সুখ ও মান ইত্যাদির দিকে চাহিয়াও 

দেখেন নাই। আমর! যদি নিজ দেহের রক্তদ্বার! তাহার চরণ 

ধোয়াই, তবু তাহার খণশোধ হয় না। অতএব যাহাতে 

তোমা হইতে তিনি কোন কণ্ঠ না পান, তাহা সর্বদা 

করিবে। তাহাকে কোন কষ্টকর কাজ করিতে দেখিলে তাহ! 

নিজে করিবে; তাহার শরীর অস্তন্থ হইলে সর্ধ কার্য ত্যাগ 

করিয়া তাহার সেবা করিবে, সকাল সকাল তাহাকে তেল 

মাথাইয়। নান করিতে পাঠাইবে। একাদণীর দিন থাহাতে 

৯৮ সপ 
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তিনি কোনরূপ আয্াসদাধা কাজ কর্দখ্মনা করেন, তাহ! 

দেখিবে ; দ্বাদণাও দিন প্রাতঃক্কালে যেন তিনি কোন কাজে 

হাত না দেন। তীহাকে ছেল মাখাইয়া অবস্তা অবশ্য 

সকালেই ত্নান করাহবে, এবং জলখাবার আয়োজন ও 

পাকেষ আয়োভন সব ঠিক করিয়া রাখিবে। তীর সন্ধ্যা 

পূজার যোগাড় হইল কি না, প্রতাহ নিজে তাহ। দেখিবে বা 

করিবে । তৌোহার উচ্ছিষ্ট নিজে প্রত্যহ পরিষ্কার করিবে । 

এইরূপে প্রভোক কাধো ভাহার সুথ ও শাস্তি দিতে সর্ধদশ 

চেষ্টা করিবে । সংক্ষেপে তোমাকে এই বলিয়! দিতেছি 

যে-_মাসীমার মনের একটু ক, তাহার ছক্ষের একটু 

জল আসাদের জদয়ে শত বক অপেক্ষাও অধিক বাজিবে। 

ইহাই বু্ঝয়া কাজ করিবে। ইহা সুধু তোমার বলিয়া 

নহে, ফাহাদের সংন/রে এইরূপ বিধবা কত্রী থাকেন, ভীহা- 

দেরহই এই সন করা কর্তব্য! অবশ্য সধব! শাশুড়ী 

প্রতৃতিকে ও যথোপযুক্ত ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে হইবে এবং 

 খ্রন্ূপ স্ুুখশাস্তি দিতে হইবে, এ কথা বলাই বাহুল্য । 

তারপর দেবরপত্রী বা ভাস্ুরপত্জীদের কণা । দাদার 

সী আছেন, তাহাকে ঠিক জোষ্ঠা ভগিনীর মত দেখিবে ও 
মান্য করিবে, এবং তিনি ঘেরূপ যাহা! বলেন তাহা করিবে। 

তিনি আমাকে বথেষ্ট ভালবাসেন, তুমি কখনও ত্াহাত্র 
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অবাধ্য হইবে না। তীহাকেও বতটুকু সুখ দিতে পার 
তাহা দিবে । রন্ধনাদি বিষয়ে তু(ম যতট! পার সাহায্য 
করিবে, এবং দংনারের কাজকর্মে তাহার যথেষ্ট সাহাধ্য 

করিবে। তিনি যদি বসিয়া থাকিয়াও তোমাক কাজ 

করিতে বলেন, তাহা নিরাপত্তিতে করিবে; সেভন্ত ছুঃখিত 

হইবে না। বাটার মধ্যে যদি কেহ অলন থাকেন, তবে 

তার জন্ত নিজে অলসতা আভ্যাস করিবে না। দিনে 

ঘুমান আমার নিকট নিষদ্ধ। অতএব দিনে ঘুমাইবে না। 

নিশ্তীস্তই যদি আবশ্ঠক হয়, ভবে কাজকর্দদ শেষ হইলে 

অল্পক্ষণের জন্য একটু গড়াগড়ি দিতে পার. কিন্তু শদীর 

সুস্থ থাকিলে দিবানিদ্রা না গেলেই আমি স্ুুরথী হহব। 

দাদার জী যর্দি দিনে ঘুশান, সেজন্য তুমিও ধিনে ঘুমাবার 
দাবী করিও না। 

অনেকের ত্রাতৃবধূ কিছু খিংসাপরায়ণা হইয়া থাকেন। 

দাদার ভ্ত্রীসে প্রকৃতির লোক নহেন। নূতন বৌ ভাল- 

বাসা কি প্রশংসা! পাইলে সহিবে না, সেক্প স্বভাব 

তার নক্ন। তুমি নিজগুণ দেখাইলে তিনি নিজেই তোমার 

কত প্রশংসা করিবেন। কিন্তু যাহাদের অদৃষ্টক্রমে তেমন 

জ1 না জোটে, তাহাদেরও নিজবুদ্ধি, ও স্বভাব ছারা তীহা- 

দিগকে আপনার বশে আনিবার চেষ্টা করা উচিত। নিজে 

৮ 



প৮* কয়েকখানি পত্র । 

যথাসাধ্য তাহাদের মন জোগাইয়! চলা উচিত এবং ভ্রমেও 

তাহাদের নিন্দা করা উচিত নহে। এসব করিয়াও যদি 

তাহাদের মন ন পাওয়া যায়, তবে আর উপায় কি? 

তবে সেজন্য বুথ! ঝগড়৷ দ্বন্দ না করিয়া নিজ কর্থব্য 

বথাসাধ্য পালন করিদ্না যাঁওরাই কর্তব্য । ছোট জাদিগকে 

নিজ কনিষ্ঠা ভগিনীর মত দেখা কর্তব্য । তাহাদিগকে 

সৎ উপদেশ দেওয়া, মেহের সঙ্গে ভূলত্রান্তি দেখাইয়া 

দিয়। সাবধান করা একান্ত কর্তব্য । তাহাদিগকে কোন 

দোষ দেখাইয়। দিতে হইলে, বা সেজন্য কিছু বলিতে 

হইলে তাহা! গোপনে বলা উচিত । সকলের মধ্যে বলিয়! 

ভাহাদিগকে অপ্রতিত ও হান্তাস্পদ করিয়া ভাছাদের মনে 

কষ্ট দেওয়। কর্তবা নহে । নিজের প্ররীপ হইলে কেমন 

বোধ হয়, তাই ৰুবিয়া তাহাদের সঙ্গে ব্যবহার কর। কর্তব্য । 

আজ পত্র বড় লম্বা হুইল, অতএব আজ এই পর্যযস্তই 

থাকুক। তোমার যাওয়ার পূর্বেই অন্য এক পত্রে আর 
'আর সব জানাইব। আমি ভাল আছি । শীত্র নিজ কুশল 

লিখিও। সব পত্রই মন দিয়া পড়িও 7 হরিনাম ভূলিও 

না ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাদ না থাকিলে ভাল 

হওয়া যান্ন না, ইহ! মনে রাখিও | ইতি । 
আসিব নর রহিত 

ন্ 



নবম পত্রী । 2. 

নবম পত্র । 

পরম কল্যাণীয়াঙ্ু । 

দ___--_+, তোমার পত্র পাইলাষ। আমার উপদেশ 

অনুসারে চলিবে লিখিয়াছ। সুখের বিষয় । এরূপ করিল 

চলিলে যে সুখ পাইবে, তদ্িষয়ে আর সন্দেহ নাই। এখন 

কথায় ও কাজে এক করিতে পারিলেই ভাল। তাহা 

করাও যেবেশী কঠিন তাহা নহে, কেষল মনে একান্ত 

ইচ্ছা থাকিলেই হয়। সব্কাদা নিজের স্থার্থট! ষোলআন! 

ন! দেখিয়া, পরের দিকে একটু তাকইয়া সময় সময় স্থার্থটা 

ত্যাগ করিলেই সুখ শান্তিতে বাস করিতে পারা খাঁয়। আশা 

করি তুমি এই লকল কথ! মনে রাখিয়াই কাজ করিবে। 

পূর্বব পত্রে শ্বাশুড়ী, জা প্রভৃতির সম্বন্ধে তোমাকে কিছু 

বলিয়াছি, এবার বাটার অন্ঠান্ত পরিবারবর্গের বিষয়ে কিছু 

বলিব। শ্বশুরঘরে যদি দেবর থাকে, তবে তাহাদের সঙ্গে 

ব্যবহারে একটু বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন কর! গ্রয়োজন। 

দেবর বদি বন্ধসে ছোট হয়, তবে তাহাদের প্রতি বাৎসল্য- 

ভাব প্রদর্শন করাই কর্তব্য। নিজের নেহ ও ভালবাসা" 

স্বারা তাহাদিগকে বশীভূত রাখিতে হয়। সাধারণতঃ ছোট 
ছোট ছেলেপিলে নূতন বৌয়ের কিছু ঘর্যাসা হয়, নুৃতরাং 
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টানা সেই সময় হইতে বেশ ভালবাসিলে তাহার! 

অবাধ্য হইবে না। তাহাদিগকে ভালবাসিতে হইবে, 

অথচ অন্যায় কাজ করিতে দেখিলে বা অশ্লীল কথা 

ঘলিতে গুনিলে, মিষ্ট বাক্যে বুঝাইয়া তাহা হইতে নিবুত্ত 

করিতে ভইবে। মিষ্টবাক্য বলিবার কারণ এই যে, তাহ1- 

দিগকে ভর্ননা কি তিরস্কার করিলে শ্বার্ডড়ী প্রভৃতি 
মনে করিতে পারেন যে. ন্ভন বৌ ছেলেপিলেগুলিকে 

দেখিতে পারে না, এবং ক্রমে ভাঁভাদের এরূপ একটা 

পারণা বদ্ধমূল: হইতে পারে । আর একটী বিশেষ কথা 

এই যে. তিরস্কার অপেক্ষা মিষ্টকথায় উপদেশ দেওয়াতেই 

অধিক ফল হইয়া থাকে । এক্ন্সই বলিচেছি মিষ্টবাকো 

তাহাদিগকে নিনুস্ত কৰিছে চেষ্টা পাওয়া উচিত; এবং 

আবশ্যক হইলে শাশুড়ী প্রভতিকে তাহাদের কুব্যবহারের 

বিষয় জানান উচিত । শাশুড়ী ঘদি ভাল হন, তবে তিনি 

তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে শাসন করিবেন, কিন্তু শাশুভ়ীর মন 

ঘদি তেমন ন1 হয়, শুনিয়া তিনি মনে মনে বাগ করিয়াছেন, 

ইহা যদি তাহার কার্ধ্যে বা কথায় বুঝিতে পার, বে আর 

সলিতে বাইও না; নিজেই তাহারধিগকে নিবৃত্ত রাখিথাঁর 

চেষ্টা করিবে। আমাদের বাড়ীর গৃহিবী মাীমা সের়প 

নহেন, তিনি কখন অন্তায়ের প্রশ্রয় দেন না। 
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দেবরেরা অনেক সময়ই ভাজদের সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা 

কৰিয়! থাকে, তাহাতে বিরক্ত হওয়া উচিত নহে, কারণ 

ওট! তাহাদের স্যাষ্য একটা দাবী দাড়াইয়! গিয়াছে । তবে 

মর্ধদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে, প্র সব ঠার্টা তামাস। বেশী 
দূর ন! গড়ার, ভদ্রতার সীমা! অতিক্রম না করে, কাচা 

মুখে পাকা কথা বাহির না হয়। নির্দোষ আমোদ, ঠা, 

রহস্ত ইত্যাদি দৃষ "য় নহে, বরং চিত্তের প্রফুল্লতার জন্য 
তাহা! আবশ্যক, পিজ্ত বাড়াবাড়ি নকল বিষয়েই খারাপ। 

গতরাং ছোট ছোট দেবরাদির মুখে পাকা পাকা ঠাটা। 

তামাস। শুনিছে, তৎক্ষণাৎ ভাহা দমন করিতে চেষ্টা করিবে 3 

কন তাহাতে উৎসাহ দেওয়া উ'চত নহে। সেস্ব স্থলে 

নিজের একটু গাস্তীষ্য অবলম্বন করা আবস্তক। তাহার উত্তর 

দিবে না, অথবা তাহাতে হাপিবে না) তুমি যে বিবস্ক 

হইয়াছ, তাহ! বেশ প্রকাশ করিবে, তাহা হইলেই ক্রমে 

ওরূপ ঠাট্টা তামাসার হাত এড়াইতে পারিবে । তারপর 

দেবর যদি বয়ঃন্ত হয়, তবে, আমার বিবেচনা, প্রথম 

হইতেই তাহার সঙ্গে কথা না বলাই ভাল; আর যদি 

বলিতেই হর, তবে সে কথাবার্থী যত কম হয়, তাহার 

চেষ্টা করিতে হঠবে। কথা না বলাই ষে ভাল বলিলাম. 

ভাঙার কারণ--'একে আমাদের সমাজে তাহা বড় একটা 
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অনুমোদন করে না, তারপর কথাবাস্তা বলিতে গেলেই; 

স্বশিক্ষার অভাবের দরুণ মনেক সময় বড় বেশা কথাবার্ত 

ও এর়ারকি হয়, এবং ঠাট্টা তামাসার মাত্রাও ক্রমেই 

বাড়িয়া যায়। ইংরাজিতে একট! কথ! আছে যে, বেশী 

ঘানষ্তা অগৌরব জন্মাইয়া দেয়। ফলত; ওরপ সব স্থলে 

বেণী কথাবার্ত।, বেশী এয়ারকি ও বেশী ঠাট্টা তামাসাতে 

নেক লময়েই সন্মান রক্ষা হয় না। 

কথাবার্ডী বলাই যে দোষ ভাহা! নহে, তবে বয়ঃস্থ 
' দেবরগণের'সহিত বয়ঃস্থা ভ্রাতৃবধূগণের কথাবার্তার সঙ্গে 

সঙ্ষে যদি বেশী ঠা তামাসা চলে, তবে প্রায়শই 
শ্লীলতার সাম! অতিক্রম করিয়া যায়। উভয়েরই মলে 

অন্ত কোন কুভাব না থাকিতে পায়ে, কিন্তু বাহিরের 

কেহ শুনিতে পালে তাহাদের নিকট সেজন্য নিন্দার 

ভাগী হইতে হয়। আর ব্য়দের গুণে, ভুর্ভাগ্যক্রমে মনের 

গতি অন্তরূপ হওরাঁও অসম্ভব নহে । এজন্যই বলি- 

তেছি, গুরূপ স্থলে কথাবার্$। বাদ রাখিলে হানি নাই, 

বরং ভাল। অনেকেই বলে যে কথাবার্ডী না বলিলে 

একটা ভালবাসা জে, না। আমি স্বচক্ষে যখন তার 

বিপরীত দৃষ্টান্ত যথেষ্ট দেখিতেছি, তখন সেকথা কেমন 

করিয়া বিশ্বাস করিব? দেবর 'বদি শ্রাতৃবধূর কাজ- 
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সে শপ বর পাপা লি নাশ ৮, জপ অপপাগগারচ। পাছা পা পি তি ও পপ হলি শপিপপল পচ ৩ পিক পপ ভা, ইশ ার্প্জ পে আপ ম্ 

কর্মে, ভাবগতিকে দেখিতে পান যে ভ্রাত্বধূ তাহার 

নুখপচ্ছন্দতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি করেন, তবে সে দেবর 

কি ত্রাতৃরধূর -[লবাসার পরিচয় পাইবেন না? আর 

যদ্দি তাহা কিছু না থাকে, তবে শুধু কথাবার্ভাতেই কি 
ভালবান। ফুটয়া উঠিবে ? এইরূপ, ভ্রাতৃবধূও মি দেবরের 

কাজকন্মে ভলবাসা দেখতে পান, তবে কেন তিনি 

ভাল না বাসিবেন ? অতএব আমার মত এই যে, কথা ন৷ 

বলিয়া, কাজকন্ম্ে ভালবাসা দেখানই ভাল) অতএব তুমি 
তাহাই করিবে। কথাবার্তা বলিতে হইলেও বিশেষ সাবধান 

হওয়া উচিত । আমাদের পরিবারে তুমি বয়ঃস্থ দেবর 

পাইবে, তাহাদের মধো কেহ কেহ রহস্তপ্রয়ও'থাকিতে 

পারে, সেস্বনে তুমি এরূপ পথই অবলম্বন কাঁরবে। বেশ 

ভাল কৌতুক ও রহস্থাদিতে নীরবেই যোগ দিবে, তবে 
যদি এমন সব ঠীন্টরা হয় যাহাতে তুমি বিশেষ লজ্জা বোধ 

কর, তাহা হইলে তাহাতে যোগ ন। দিয়া বিরক্তি প্রকাশ 

করিবে । নিজ কন্মে মনে প্রাণে তাহাদের শ্থথসচ্ছন্দতার 

দিকে দৃষ্টি রাথিবে, কথাবার্তী বলিবার তত আবশ্তক নাই ঃ 
তাহা হইলে বর্বদা তাহাদের ঠাট্ট1 তামাসার উত্তর দিতে 
পারিবে না, সুতরাং ঠাট্টার মাত্রাও বাড়িতে পাইবে না। 

তবে যদি এঅবস্থাতেও দেখিতে প1ও যে, দেবরেরা এরূপ 
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শী শি শি পশে০৯০ পপি পপ পপ পপ পপ তিন পপি পিপিপি শা িতিলট শা শক পাপ বসা পপ পপি ইটা", 

ঠা কারতেছেন যাহা তাহাদের কণা উচিত নহে, বা যাহ। 

ভুমি ভাল খানা, তবে তাহা ভাহাদিগকে জানাইয়া দিবে, 

ভাহা হইলেই আর ক্কাহার। েব্ধপ ঠাট্টা করিবেন না। 

মোট কথা বয়ঃস্ত দেবরগণ নন্বন্ধে কনিষ্ঠ হইলেও, বয়স 

বিব্চেনায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্থাক় তাহাদিগকে বিশেৰ শ্রদ্ধার 

চক্ষেদ্বেখিবে, এবং স্গানের সহিত তাহাদিগকে স্নেহ করিবে। 

ভাঙ্ুরদের সঙ্গে তো কথাবলার শ্রথাহ নাই, তাহাদিগকে 

বথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধ। কারবে এবং সব্বপ্রযত্ে ঠাহাদিগের 

সুখনচ্ছন্দতা বিধানে সন্ধা চেষ্টা করিবে। তোমার ভাসুধ 

শিব তুল্য বাক্তি। তাহার স্তার নন্মল চরিত, উদার স্বভাব 

ও সরল মনের লোক আমি খুব কমই দেখিয়া! আম 

তাহাকে দেবতার মত ভাক্ত কার, তুমিও তাহাই করিবে। 

তুমি নিজের গুণে তাহার প্রিয় হইতে পাধিবে বলিয়া 

আমার বিশ্বাস আছে। 

তার পর নন্দ । ননদদিগের সহিত প্রায়ই বৌদের 
মনের মিল, দেখ! যায় না। তাহারা প্রায়ই বৌয়ের 
খুটি নাঁটি দোষ ধরিয়। বেড়ায়, এবং সেগুলি তান্স 

মা, পিশিপ্রভৃতির কাছে রটাইয়! বেড়ায় । তাই ননদকে 

ননদকীটা বলে। এ বিষয়ে দোষ যে কার, তা আবি 
ঠিক বলিতে পার না, দোষটা নন্দদিগেরই বেশী 
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হইতে পারে, অথবা উভয় পক্ষেরই দোষ থাকিতে পারে; 
রিস্ক বৌয়ের পক্ষে নিজকর্তব্য যথাসম্ভব পালন কর! উচিত, 
তাহা হইলে আর বৌকে কেহ দোষী করিবে লা। ননদ 
বড় হইলে, তাহাকে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর স্ায় মান্ত করা কর্তব্য। 
তিনি কোন রূঢ় কথা বলিলেও তাহার কোন উত্তর কর! 
কর্তব্য নহে। তিনি যেসব দোষ দেখাইয়া দেন, তাহ! 
যাহাতে আর না হইতে পারে, সে ব্ষয় বিশেষ সাবধান 

হুইয়! কাধ করিবে। অবশ্ত দোষখু'তধরা-স্বভাবের লোকের 
কাছে দোষ এড়াঁন বড় শক্ত কথা তাহা আমি বুঝি, 
তাহারা দোষ না পাইলেও মিথ্যা করিয়া দোষ দিতে 

ছাড়ে ল1; তবে প্রথম হইতেই যদ্দি সেই সব লোকদের 
অন্থগত হইয়! চল! যায়, তাহা হইলে হয়ত তাহার আর 
ততটা জুলুম করিবে না) অবশ্ত একটু তাঁলও বাসিবে। 
মোট কথা শাগুড়ী ব| ননদ ঘদি অদৃষ্টবশে মন্দই হন, তবে 
ধীরত। সহকারে তাহাদের ক্কত তিরস্কার আদি সম্থ করাই 
সংযুক্তি ) কারণ, নীরবে সহ ন। করিলে, ফল ভাল ন৷ 
হুয়া অনেক সময় মন্দই হইয়া থাকে । কুত্তরাং নীরব 
থাকাই ঠিক। ননদ সমবয়স্ক1 হইলে তাহার সহিত সবীত্ব 
সাধারণতঃ হইয়াই থাকে, তার লক্ষে মন খুলিয়াই কথাবার্তা 
কহিতে হয়। তবে সমবয়গ্কাও যদি বদ মেজাজের লোক 

৮ 
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হয়, তবে তাহার মেজাজ বুঝিয্া! যে ভাবে সে তুষ্ট থাকে 
সেই ভাবে চলাই ভাল। তোমার ননদের সঙ্গে ভোমার 
বেশ সথীভাঁব হইবে বলিয়াই আমার একান্ত বিশ্বায়। 

শ্বশুরকে পিতৃবৎ মান্য ও ভক্তি করিতে হয়। তিনি 

যাহাতে স্ময়ে গ্নি-আহার করেন, সাংসারিক কোন বিষয়ে 

কষ্ট ন!পাঁন, দে বিষয় একান্ত মনে বিশেষ দৃষ্টি রাখ! উদ্ভিতি। 
তাহার আশ্তকীয় নিত্যব্যবহাধ্য জিনিস গুলির জন্য যাহাতে 

স্তাহার কোন কষ্ট বা! বেগ না পাইতে হুয়, তাহা সর্ব প্রযত্ে 
কর1উচিত। শ্রীন্ত হুইয্বা। আঁসিলে, অমনি পাধোয়ার জল, 
গামছা, খড়ম আদি ঠিক করিয়া দিবে, যদি তিনি 
তামাক খান তবে তাহ! দিবে, এবং ক্লান্তি দূর করিবাঁর জঙ্ত 
বাতাস করিবে। আহাবান্তে তাহার পান তামাক আদি 
দিবে, এবং আবশ্তক হইলে পদসেবার্দি করিক্া! তাহার 
সচ্ছন্দত| বিধান করিবে। দৈবাৎ কোন অন্ুখ হইলে 
বিশেষরূণে তাহার সেব। শুশ্রযা করিবে। ছূর্ভাগ্যবশতঃ 

তোমার শ্বশুর নাই? খুড়শ্বপ্তর আছেন তাও পৃথগন্মে। 

স্থৃতরাং সেন্ূপ সেব। ভক্তির অবকাশ তুমি পাইবে ন!? তবে 
হুবেল!। তাঁহাকে প্রণাম করা। ভয় ভক্তি করা, এবং অবকাশ, 

মত, কি তাহার ব্যারাম আদি হইলে যথাসাধ্য তাহার 

নেব শুজ্রষ! করার যেন ক্রটা রা হয় পুথগন্জে 
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হইলেও তিনি আমাদিগকে পুত্রব্থ ন্েহ করেন, পৃথক্ 
বলিয়া তার সর্জে আমাদের কিছুমাত্র গোলযোগ ঝা 
মনোমালিন্ত নাই। খুড়ী শাশুড়ী সন্বন্ধেও মেই কথ!। 
তাহাদের ছেলে পিলেদের প্রতি ষত্ব আদর করিতে যেন 

ই্টী না হয়, অর্থাৎ তোমার ব্যবহারে যেন তাহারা না 
বুঝেন যে, তুমি তাহাদের প্রতি ভক্তিমতী বা তাহাদের 

দস্তানদের প্রতি গ্নেহবতী নও। 

তার পর বাটার অন্তান্ত সরিক্ বা অংশীদিগের কথা । 

খুড়া মহাশয়দিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহারের কথা বলিলাম, 

তাহাদের সথন্ধেও সেইরূপই করিবে । যখনই তঁছাদের সঙ্গে 
ব্যবহার করিতে হয়, তখনই তাঁহাদের উপযুক্ত সম্মান ও 

ভক্তি করিয়া ব্যবহার করিষে। তুমি নুর্তন বৌ, তোমার 

অত শতর মধ্যে ধাইবার কোন প্রয়োজন নাই । তার পর 
ক্রমে ক্রমে তাহাদের ভাব বুঝিয়া তদনুসারে চলিবে, তবে 

ফখনই তাহাদিগের অলন্মান করিবে ন!, ইহা যেন মনে 

থাকে। 

ভার পর বাটীর অগ্তান্ত লোকের কথা। অনেক 
বাড়ীতেই এমন ছুই একজন লোক থাকে, যাহার! অন্জাতীয় 
এবং সম্পূর্ণ পর । কোন সুত্রে অনেকদিন সংসারে থাকায় 
তাহায়্া আপনার মত হইয়া গিয়াছে? তাহাদের সঙ্গে বাব- 
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হারে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। তাহার! 

কেবল ছুটি ছুটি খায়, পরে, আর প্রাণপণে সংসারের 

কাজকর্ম করে; ছেলেপিলেগুলিকে ঠিক সন্তানের স্তর 
দেখে, কিছুতে পর মনে করে না। তাহাদের প্রতি তাচ্ছল্য 

দেখাইলে তাহারা মনে বড় কষ্ট পায়; তাঁহার! মনে 

করে, আমর। পর বলিয়া এমন করে। তাহারা ঠিক 

বাড়ীর একজনের মত হ্ইয়৷ গিয়াছে বলিয়া, সময় সময় 

বৌঝিদিগের কোন দোষ দেখিলে তিরস্কারাদিও করে, 

তাহা সহ করা বর্তব্য। কারণ, তাহারা হয়ত সেইসৰ 
বৌদের স্বামীদিগকে পর্যাস্ত শিশুকাল হইতে মানুষ করি- 

য়াছে, তাহাদিগকেও কত তিরস্কার ও প্রহার করিয়াছে ; 

স্তরাঁং তাহারা বৌদ্িগকে নিজ পুত্রবধূ বলিম্না জ্ঞান 

করিবে, তার আর আশ্চর্য কি? তাই তাহারা অন্তায় 

দেখিলে ছুকথ| বলে) তাহ! বলিতেও পারে ; তাহা সহা ন! 

করিলে, বা তাহাদের কথ৷ গ্রান্থ না করিলে, তাহারা মনে 

করিবে যে, আমরা পর, তাই আমাদের কথা গ্রাহা করেনা। 

তাহাদের প্রতি দামান্য একটু তাচ্ছল্য ভাব দেখাইলেও 
তাহার! সর্বদা মনে করে, “পর বলিয়া আমাদিগকে মানে 

মা, সুতরাং যে সব সংসারে এরূপ “পর” আপনার মত 

হইয়া রহিয়াছে, তাহাদিগকে বাঁড়ীর 'লোকফের মত মলে 
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করিয়! তদুপধুক্ত সন্মান দেখাইতে হয় । যাহাতে তাহারা 

'আঁমি পর” এইটা মনে করিয়া কষ্ট নী পা, তাহা কর! 
তোমাদের একান্ত কর্তব্য । আহা ! তাহারা তে! কেবল ক্সেহ্ 

মমতাবদ্ধ হুইয়হি পড়িগ্লা আছে। স্থানাস্তরে গেলে 
তাহারা হয়ত বেশী স্ুখসচ্ছন্দতার সহিত, বেতনাদি 

লইয়াই থাকিতে পারে? কিন্তু এ সব সংসারে তাহার! ভাল 

খাওয়া, তাল পর! কিছুই চাঁয় না, সর্বদা! সংলারের মঙ্গল 

কামনা করে, প্রাণ দিয়! সকলকে ভাল বাসে, কাহারও 

একটু অসুখ বিস্থুথে বাটার অন্তান্তের মত আন্তরিক কষ্ট 
ও ব্যস্ততা অন্থৃতব করে, এক কথায় বাটীর "আপন, 

অপেক্ষা এনব সম্বন্ধে তাহারা! কোন অংশে কম নহে। 

তাহার! কেবল একটু মিষ্ট মুখে ভাল ব্যবহারের ভিথারী। 

এত কষ্ট্রের বদলে ভাহাদিগকে এই সাধান্ত সদ্ধ্যবহারটুকুও 

হদি না দেওয়। যায়, তবে সেটা বড়ই ছঃখের বিষয় । সুতরাং 

কোন কোন বিষয়ে তাহাক্ষের ষদি কোন দোষও থাকে, 

তবে এত গুণ স্মরণ করিয়া তাহা উপেক্ষা করিয়া! যাওয়া 

কর্তব্য; এবং যতদূর সাধা মি ব্যবহারে তাহাদিগকে তুষ্ট 

রাখা, উপযুক্ত সম্মান ও শ্রন্ধ! করা, অন্গুথ আদি হইলে 
শুশ্রীধ প্রভৃতি করা, একান্ত কর্তব্য। অনেক বাড়ীতে 

'ধাই মা, প্রর্ুতি যে খাকে তাহারাও এই শ্রেণীর অস্তর্গত। 



৯০ কয়েকখানি পত্র । 

আমাদের বাটাতে ব্রাঙ্গ। মাসীমা সেইরূপ । তিনি অনেক 
কাল আমাদের বাটীতে আছেন, আর আমাদিগকে নিজ 
পেটের সন্তানের মত ভাল বাসেন, এবং আমাদের সংসাঁর- 

কেই তিনি নিজ সংসার বলিয়! মনে করেন; সুতরাং তুমিও 

তাহাকে একজন শাশুড়ীর মত দেখিবে, এবং সেইক্প 
সম্মান ও শ্রদ্ধা করিবে। 

বাটার দাস দাসী প্রভৃতির সঙ্গে সন্সেহ ব্যবহার করিবে 
তাহাদের আহারাদি সম্বন্ধে যাহাতে কষ্ট না হয়, সে 

বিষয় বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে আলপ্য করিবে না। কোন 
ভাল জিনিন হহলে তাহাদিগকেও তাহ! দিবে । নিজের! 

যেরূপ থাইবে, তাহাদিগকেও সেইরূপ খাওয়াইতে চেষ্টা 

করিবে । দৌষাদির জন্য কোন সময় কিছু বলিতে 

হইলে কর্কশভাবে বলিবে না। তাহারা গরীব, পেটের 

দায়ে খাটিতে আপিয়াছে, মিষ্ট ব্যবহারে তাহাদিগকে তুষ্ট 

করিবে । অনেক দাস দাসীর অনেক দোঁষ থাকে, সে জন্ত 

সময় সময় একটু রূঢ় ভাব না দেখাইলে চলে না। যদি 
একান্তই কোন সময় সেরূপ করিবার প্রয়োজন হয়, তবে 

প্রয়োজনের অতির্রিক্ত রঢুতা অবলগ্বন করিবে না। 

তিরস্বারাদি করিবার পর তাহাদিগকে অন্ত সময়ে 

আবার মিষ্ট বাক্যে সাস্বনা করিবে, এবং সন্গেহ ব্যবহার 
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করিবে। একবার গালি দিয়াছ বলিয়াই যে একেবারে 

সর্বদ1 সপ্তমে চড়িয়। থাকিবে, তাহা! করিও ন!। 

কিশ্ত এক বিষয়ে সাবধান করিয! দিতেছি । বাটার 

দাসদাসীদিগের সহিত কখন মেশামিশি করিবে না। 
তাহাদের সঙ্গে ব্যবহারে গাস্তীর্্য অবলম্বন করিবে। 

সন্মেহ ব্যবহার করিবে বটে, কিন্তু গা ঢালিয়া এয়ারকি 

দিবে না। অনেক স্থলে দেখা যাক, বৌরা বাঁচীর 
চাঁকরাণী প্রভৃতির সহিত বড় বেশী মিশিয়া থাকে, 

এবং প্রাণ খুলিয়! ঘরের গুপ্তবিষয়, অভাব, অনটন, এবং 

কাহারও নিন্দ! প্রভৃতি লইয়া আলোচনা করে । এগুলি 

বড়ই খারাপ, বড়ই কদর্ধ্য, বড়ই জঘন্য! এরূপ করাস্ 
অশেষ দোষ ঘটে,--চাকর চাকরাণীর। মান্য করে না; 

ঘরের গুপ্তকথ। বাহিরে প্রকাশ হইয়া সংসারের অনেক 

অনিষ্টসাধন করে, চাকর চাকরাণী সাহস পাইয়া! অনেক 

সময় মুখামুখি জবাব করে, ব! এসব কথা উল্লেখ করিয়া 
অপ্রতিভ্ভ করিবার চেষ্টা করে; এইরূপ কত দোষই 

যে ঘটে, তাহা আর কি বলিব। একথ! অর্ধদা মনে 

রাঁথিবে যে, কখনই নিজ সংসারের কোন কথা কোন্ 
দোষ, অনটন, বা গোপনীয় বিষয় বাহিরের কাহারও. 
নিকট বলিবে না। অনেকে সংসারের অভাব. বা দুঃখের 
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কথা লইয়। ধার তাঁর কাছেই কীদিতে বসেন, ইছ! নাই, 
উহা! হু না, এইবূপ কষ্ট হয়ঃ ইত্যাদি বলিয়া সকলের 

কাছেই কাদেন। তাহাতে ফল এই হয় যে, তাহার 
তরী লব গুপ্ত কথা জানিতে পারিয়া পাড়ার আর দশ জনের 

কাছে প্রচার করিয়া সংসারের ভিতরের খবর প্রকাঁশ 

করিয়া ফেলে, তাহাতে সংপারের মান সন্ত্রমের ক্ষতি হয়। 

এজন্যই বলি, এইব্প স্থলে বৃথা কেন নিজ ঘরের কথা, 

গৃহছিদ্র পরকে জানিতে দেই ? অতএব সর্ধ প্রকারেই 
উহা]! পরিত্যাগ করিবে, এবং দাস দাসীর সঙ্গে কখন ঠাট্টা 
তাঁমাস1] করিবে না, বা! বেশী মিশিবে না। প্যাচামুখ 

করিয়া থাকিতে বলিতেছি না, নিজের মর্যাদা, স্বামীর 
ংসারের সম্মান ও গা্তীধ্য রক্ষা করিয়া চলিতে বলিতেছি। 

ভাঁহা হইলে তোমার: শ্নেহগুণে তাঁছার! বাধা থাকিবে, 

অথচ কোনরূপ তাচ্ছল্য করিতে সাহস করিবে না| 

বাটার পালিত পণুপক্ষীদিগের প্রতিও গৃহস্থের কর্তব্য 
'আাছে। তাহদ্দিগকেও সময়মত আহারাঁদি দেওয়া ও তাল 

বান! উচিত। তাহাদের দ্বারাও আমর! যথেষ্ট উপকার 
পাই। অতএব বাটার কুকুর বিড়াল প্রতৃতিকে আহারাদি 

দেওয়া, গবাদি পণ্ড থাকিলে তাহাদিগকে ফেণ, তরকারীর 

খোলা প্রভৃতি দেওয়া কর্তব্য, এবং চাকরাদি, তাহাঁদের 
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তত্বাবধান করে কিনা তাও দেখা কর্তব্য । অবশ্য সেগুলি 

এখন তোমাকে" দেখিতে হইবে না, পরে গৃহিণী অবস্থায় 

পৌছিলে দরকার হইবে। বিড়ালাদিকে নির্দয়রূপে কখন 
প্রহার করিওন৷ । আমি তাহ দেখিতে পারি না। “জীবে 

দয়)” একটি শ্রেষ্ট ধর্ম, তাহ! সর্ধদ1 মনে রাখিও । 

মোটামুটি সবই বলিলাম। এই সব মনে রাখিয়া 

চলিবে এবং দৈনিক কার্ধা করিবে । আজ পত্র খানি বড়ই 

লহ্বা হুইল। ক্ুতরাং এখানেই ইতি করিলাম। আর 

আর ক্রমে বলিব। আমার আশীর্বাদ জানিবে ; সর্বদ! 

মঙ্গলময় শ্রীহরির চরণে সংসারের মঙ্গল কামনা করিবে। 

অত্র মঙ্গল, শীত্র নিজ কুশল জানাইবে । ইতি--. 
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দশম পত্র। 

পরম কল্যাণীয়ানু । 

স , তোমার পল্র পাইয়া অতীব সম্ত্ট হইলাম । 
বাটাতৈ গিয়া আমার উপদেশ মত চলিতেছ, এবং তাহাতে 

প্রশংসা লাভ করিতেছ, এটা আমার আনন্দের বিষয় 

দয় কি? এখন শেষ পর্ধ্যস্ত এই ভাব রক্ষাকর! চাই। 

অনেককে দেখা যায় যে প্রথম প্রথম তাহার। বড় সাধুপন! 

দেখায়, কিন্ত মে সকল নূতন নূতন কয় দিনের জন্ত। 
শেষে কতক দিন গেলে, তাহারা সে সব সাধুপনা ছাড়িয়! 

দিয় নিজ মূর্তি প্রকাশ করিয়া! বসে? ভূমি যেন তাহ! না 

কর, ওই আমার অনুরোধ । তোমার স্বভাব হইতে যাহ! 
আমি বুঝিয়াছি, তাহাতে তোমাকে সেরূপ শ্বভাবের বলিয়া 

বোঁধ হয় না; কিন্তু কেমন করিয়া বলিব? তোমার প্রকৃত 

স্বভাব তুমি আমার নিকট গোপন করিয়াছ কি ল!, তাহ! 

কেমন কবির! জানিব? তোমার লহিত একত্র বাস বা 

আলাঁপ আমি খুব বেশী দিন করি নাই, সুতরাং আমা 
কাছে গোপন কন্বাট। বেশী কিছু আশ্চধ্্যের বিষয় মহে। 

ধাহাহউক, কাধ্যেই তাহা পর্ষিচক্স পাওয়া যাইবে । এ কথ! 

নিশ্চিত ঘে, লোকে নিজের ম্বভাঁব কখন চাকিয়! প্লাখিতে 
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পারে নাঃ এখন হুউক ব1 দুর্দিন পরে হউক, তাহা! 

রাহির হুইয়াই আলিবে, তাহার প্রত্যেক কার্যেই সেই 
স্বভাবের ছবি ফুটিয়া উঠিবে, এ কথা অব্যপ্থ। একটা 
কথায় বলে, “কুকুর যদি রাজা হয়ে বসে সিংহাসনে, 

আড় চোখে আড় চোখে চায় ছেঁড়া জুতোর পানে,” এ 

কথাট। বড় সত্য । সুতরাং যাহাতে নিজের স্বভাব এখন 

হইতেই বেশ ভাল ভাবে গঠিত হয়, তাহা করিতে চেষ্টা কর! 

র্রেতোভাবে উচ্িত। শ্বভাবকে এয়ন ভাবে তৈয়ার 

করিবে যে, এ সব সৎকাধ্য করার জন্য আর চেষ্টা করিতে 
না হয়, সে গুলি এমনই যেন অভ্যস্ত হইয়া যায়; কখন 
ভূ না হয়। দেখ চাকপাঠে আছে যে, “ম্বভাব সর্ষোপরি 
প্রবল বটে কিন্তু অভ্যানও সামান্ত প্রবল নহে,৮ এ 

বাক্যটিও অমূল্য মত্য। অভ্যাস একবার দৃঢ় হুইয়! গেলে 
তাহাকে দূর করিতে শত চেষ্টা করিলেও যেন সম্পূর্ণ দূর 
হইতে চায় ন1। এ জন্য সংকার্যের ও সৎস্বভাবের অভ্যাস 

যত বেশী করা যায়, আর নিন্দনীয় অভ্যাসগুলি যতই কম 

কুরা যায়, বা যত না করা যায়, ততই সুখ, ততই ধর্ম, ততষ্ 
প্রশংসা। এইরূপ অভ্যাসের দ্বারাই স্বভাবের গঠন হয়। 
স্বভাবের গঠন করা সম্বন্ধে কোমল বন্পস যেমন উপযুক্ত, বেশী 
রয়ম কথন সেক্প নহে। এজন আমার শত চেষ্টা যে,তোমার 
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বসের বেশী বৃদ্ধি না হইতে হইতে তুমি সমস্ত সদ্গুণ গুলি 

আয়ত্ব ধরিয়া লও, এবং অসদ্গুণ গুলি একেবা্ে 

গরিত্যাগ কর। এখনও তুমি ধালিক1, কিন্তু ভুমি 

চিরকাল বালিক! থাকিবে না, ক্রমে যুবতী ও গৃহিণী 

হইবে; কিন্তু এখন স্বভাবটি যে ভাবে গঠিত করিবে, 

তাহ! চিরকালই তোমার সঙ্গে সঙ্গ থাকিবে, এবং তাহারই 

কুফল বা কুফল তোমাকে লারাজীবন ভোগ করিতে হইবে, 

আর সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ও আমার আত্মীয় স্বজন 

সকলকেই ভোগ করিতে হইবে। বরূমণীই গৃহলক্ষী, 

রমণীই দেবী এবং শাস্তির প্রতিমূত্তি। যদি রমণীগণ 

সংস্বতাবান্বিত হয়, তবে সংসারে চিরকাল শাস্তি বিরাজ 

করে, দুঃখ বা অভাব সে সংসারকে পীড়িত করিতে পারে 

না। কারণ, সতী রমণী সংসারের সব দুঃখ বা অভাব সহাস্ত 
বদনে সহা করেব, এবং যাহাতে তাহারই মধ্যে সুখ 

সচ্ছনদতার সমাবেশ করিতে পারেন, তাহার চেষ্ট! 

করেন। শান্তি মানুষের মনে? টাকা ক় পোষাক 
পরিচ্ছদে শান্তি নাই, এ কথার দৃষ্টান্ত অনেক সংসারেই 
দেখা যায়, তুমিও বোধ হয় দেখিয়াছ। যেদমস্ত লোক 

অনেক টাক। রোজগার করিতেছে, কিন্তু বাটার মধ্যে. 

কেবল হিংসা, দ্বেষ, রূগড়া, বিবাধ, তাছারা যে কতদূর মলের 
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অসুধে দিন কাটান্ব, তাহ তুমি নিজে চক্ষের উপরই, বাটার 

কাছেই দেখিতেছ, অনেক স্থানেই তাহা দেখা যাইতে পান্ে। 
আর যাহাদের বাড়ীর মধ্যে হিংস1-দেষ নাই, পরস্পরে ভাল- 
বাসাবাসির সঙ্গে থে বাম করিতেছে, তাহার] যদি দরিদ্র 

হয়, বেশী অর্থোপার্জান করিতে নাও পারে, তথু মনের অন্ুৰে 

থাকে না। মনের সুখ, মনের শীস্তি, এইটাই সংসারে 

গ্রাধান আবশ্যক | তাহ! যদ্দি থাকে, তবে কোন রূপেই মনে 

বা! মংসারে কষ্ট হুয় না। সেই মনের সুখ ও শাস্তি দিবার 

প্রধান উপায় তোমরা । তোমরা যদ্দি সেইরূপ চেষ্টা কর, 

তাহ! হইলে পরিবারের মধ্যে অনায়াসে সুখ-শান্তি আনিতে 

পার। তাহাতে যে কেৰল আমরাই উপকার পাইব 

হাহা! নহে, সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাইবে যে, তোমাদের 

মনেও সুখ এবং শান্তি হইবে। আর যদি পাঁচ জনে 

ভাল বলিয়। প্রশংসা করে, তবে সেটা কি বড় 

একটা কম সুখ? সেটা কি একটা কম সৌভাগ্য ? 

'স্গ” নামের সৌভাগ্য সকলের হয় না) প্যশোভাগ্য 

সকলের থাকে না” এ কথাটা আনেক সমস শুনিতে পাই, 
কত্ত আমি বলি, যাহার হয়না সে উহ্থার জন্ত চেষ্টা 
করে নাই। . 

এত বড় একট! ৌভাগা পাইতে হইলে ঘে চেটার 
৪ 
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প্রয়োজন, নিশ্চয় তাহারা সে দিক দিয়াও ধায় নাই। 

ঘাঁহাঁর। কেবল ষোল আনা নিজের লাভ, সুখ ও স্বচ্ছন্দের 

দিকেই: দৃষ্টি রাখিতে চার, কোন ক্রমেই তাহার একচুপ 
ব্যতিক্রম করিতে যাহারা ইচ্ছা! করে না, সছুপদেশ বা! 
পরামর্শকে যাহারা একেবারে অগ্রাহা করিয়া নিজের ইচ্ছা- 

মত সমৃস্ত কাজ করে, তাহারা কেমন করিয়া আঁশ! করিতে 

পীরে যে, দেশে, গ্রামে বা পরিবারে সকলে তাহাদিগকে 

প্রশংসা! করিবে? যশ ও সৌভাগ্য পাইতে হইলে স্বার্থ 
ত্াাগ কর! প্রত্োজন, এবং শুধু নিজের দিকে না! 
তাকাইয়া আর দশজনের দিকেও দৃষ্টি করা প্রয়োজন ) 

বরং পরিবারস্থ দশঙ্জনের দিক আগে দেখিয়া, তারপর 

নিজের দিকে দেখিলেই ভাল হয়। এইরূপে যে কাজ 

করিতে পারে, তাহার বিশ্চয় প্রশংসা হইবে। কোন কোন 

রমণী দুর্ভাগ্য বশতঃ এবপ উগ্রপ্রকৃতির শাশুড়ী, ননদ- 
প্রভৃতির হাতে পড়েন ফে, তাঁহারা বহু চেষ্টাতেও কিছুতেই 
বাঁক্য-স্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পান না। কিছুতেই সে সব 
পাশুড়ীদের মুখ হইতে তাহাদের গরশংস! বাহির হয় না), 

এটা নিতান্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। এমনও দেখা 

যাঁয় যে, সুশীল! রমণীগণ উগ্রা শাশুড়ীর মনোরঞ্জন জন্ত দেহ 

পাত করিয়াও তাহার রোষের হাত হইতে নিস্তার পান 
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না। অনেক সময় এই সব শাশুড়ীদের হন্তে তাহারা 
প্রথার পধ্যন্ত লাঁভ করেন। তাহাদের স্তায় সুশীলার 
প্রতি আমার হৃদয়ের সমবেদন! খুব বেশী। এরূপ স্থলে 
তাহাদের মনে এ ভাব আসিতে পারে বটে যে, এত 
করিয়্াও যখন মন পাইতেছি না, তবে কেন বৃথা এ সব 
করিয়া মরি? করিলেও যা, না করিলেও তা। অতএব 
এ সব না করিয়া ঝগড়া ঘন্বই কর যাউক। কিন্তু সেরূপ 

স্থলে আমার পরামর্শ এই ষে, ঝগড়া ছন্দ করিলে কখন 
স্মুফল ফলিবে নাঃ বরং কুফলই ফলিবে। যে মিষ্টভাবে 
তুষ্ট হুইল না, তাহাকে উগ্রভাবে নিবৃত্ত কর! কঠিন 
ব্যাপার। অসম্ভব” একথা বলিলাম না--কাঁরণ ক্কচিৎ 
একূপও দেখা যায় যে, যতক্ষণ একেবাবে চুপ করিগ্া থাকা 
যায়, ততক্ষণ সে গজর্ গজর্ কিছুতেই থামে না, শেষে 
একটা! প্রলয়-কাণ্ড হইয়! গেলে, তবে শান্ত হয়। দ্যেমন 
জঙ্গলে কচু, তেমনি বাঁঘ! তেঁতুল” না হইলে অনেক লময় 

শান্তি হয় না। কিন্তু আমি কোন ক্ষেত্রেই এরূপ কতি- 
বার পরামর্শ দেই না। মিষ্ট ভাবে যদি না হয়, তবে 
সহ করিবে, তাহ! ভিন্ন শাস্তির আশা করা ভুল। নিজের 
কর্তব্য কাধ্য যথাসাধ্য করিয়া যাইবে, তার পর 
যাহা হয় হউক। শিষ্টশাস্ব-ভাবে থাকিলে অনেক 
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সময় ী সব উ্রা শাশুড়ী প্রস্থৃতিও ঈশ্বর রুপাঁয় অনুকূল 
হনঃ এরূপ দৃষ্টান্তও দেখিয়াছি। আর গ্রব্ূপ সুশীলাগণ 
যদিও বাটাতে উত্রাগণের নিকট প্রশংসা! পান না, কিন্তু 

গ্রামস্থ আর দশজনে তাহাদিগকে নিশ্চিতই খুব প্রশংসা 

করেন, এবং তাহাদের দুঃখে হুঃখিত হুইয়া উগ্রীগণকেই 
বিশেষ নিন্দা করেন। কিন্ত তাহাবাও ঘর্দি উগ্রভাব 

দেখান, তবে দশজনে আর সে পমবেদন! গ্রকাঁশ করিবে 

না। এবপও দেখা যায় যে, বধূ এরূপ ভাবে নীরবে সহ 
করিয়া নিজ কর্তব্য পালন করিতে করিতে ক্রমে নিজ 

গুণে উগ্ত! শাশুড়ী ব নন্দ প্রভৃতিকে সংপথে আনিয়াছে। 

এজগ্য আমার অনুরোধ ও পরামর্শ এই থে, ীক্পপ স্থলেও 

ঈশ্বরে ভরসা করিয়া কেবল সহা করিবে। “কথায় কথা 

বাড়ে” এ কথাটা দত্য। ঝগড়াক্প উত্তর না পাইলে ঝগড়া 

করিয়া সুবিধা হয় না। তখন একাকী খানিক গজর্ 

গ্জর্ করিয়া আপনিই নিবৃত্ত হইয়া যায় । যদি সে গজব 

গজর্ নিতান্ত অসহা বোধ হয়, তবে বরং কাণে তুল! দিয় 

থাকিলে মন্দ হয়না । হাসিতেছ বুঝি) তা হাস, কিস্ত 

কথাটা যা বলিলাম, একবার ভেবে দেখ। 

অতএব দেখ, সব দিকেই সংশ্বভাবের বড়ই দরকাঁয়; 
আর শেষে দংসারে সতন্বভাবেরই জয় হয়। দেখ আমা 



দশম পত্র। ১৩১ 

দের দেশের পর্বের গৃহিনীদিগের কেহ কেহ যদি বাল্য- 
কালে শিক্ষার অভাবে প্রথরা ঝগড়াটে হুইয়। থাকেন, 

ভবে তাহাঁও বরং মীঁজ্জনীয়, কিন্ত তোমাদের মত নব্য 

রমণীরা যদি লেখাপড়া শিখিরা, সছ্ুপদেশ পাইয়া শেষে 

আবার তাহাদের মত একক একজন গৃহিণী হইয়া! পড়ে এৰং 

ভবিষ্যতে পুত্রবধূ বেচারাদের উপর এরূপ অত্যাচার করে, 
তবে তাহা কেমন করিয়া মার্জনীয় হইবে? আর এত 

পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া বিদ্যালাভ এবং সংশিক্ষা লাভেরই 

ব।ফল কি হইল? তোমাঁদিগকে এখন নানা প্রকারে 

সৎপথ দেখাইয়! দেওয়া হইতেছে, কেমন করিয়া! সে পথে 

চলিতে হইবে, তাহাও বলিয়া দেওয়া হইতেছে; অন্তপথে 

যাইতে দেখিলে সাবধান করিয়া দেওয়া হইতেছে, তথাপি 

যদি তোমর! সদ্দগুণশালিনী না হও, তবে সে দোষ কার ? 

সর্ধদা নিক্ধ সতীভাব বজায় রাখিয়া সংসারে কান 

কক্সিবে, তাহ হইলেই প্রশংসা ও ভালবান! লাভ করিতে 

পারিবে। নতীভাব রক্ষাকরার সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ 

আগামী বারে দিব। আমি ভাল আছি। 

শ্রীহরির চরণে মন রাখিয়া গুরুজনকে সেবা উক্তি 

করিও, পত্রের উত্তর শীত্ব দিও--ইতি। 
গিনিতে 



১৩২ কয়েকখানি পত্র । 
পপ পপ সর পাস সপ বাউলা সাপ পাচ াণসএযািবা নক জাল জজ চা ডি 

একা দশ পত্র । 

পরম কল্যাণীয়াস্ট । 

স , তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত জ্ঞাত হইলাম । 

তুমি বাটীতে বেশ ভালমত চলিতেছ. সকলকে প্রণাম 

করিতেছ, দিনের বেলা ন1 দুমাউয়া কাজকর্ম ও পড়াঙ্জনা 
করিতেছ, বাড়ীর সকলে তোমাকে দেশ ভাল বাসিতেছেন, 

ইহ! জানিয়া ষে আমি আনন্দিত হইয়াছি, তাহ! বলাই 

বাহুল্য । তুমি যে আমাগ কথামত চলিতে চেষ্টা করিতেছ, 

ইহাতেই ব্স(মি সুখী) আার এই কথামত চলিয়া তোমার 

নিজেরও যে বেশ ভাগ হুইছেছে এবং ভবিবাতে আরও 

হইবে বলিয়। বুঝিতে প।বিতেছ, ইহাক্ট বিশেস সানলেৰ 

বিষম! যাহাহটক আমি আশীর্বাদ করি জগদীশ্বর 

তোঁমাকে সকলের নিঞ্ট আবরিনী করুন, তাহা! হইলেই 

মামার সমস্ত শ্রন সার্থক হয়, এবং ভবিষাতে কথ শান্ছিতে 

থাকিতে পারিব বলিয়। ভরস! করিতে পারি। তোমা 

গতবারে সতীভাব সম্বন্ধে কিছু বলিব বলি£াছিলাম, আজ 

ত্বাহাই বলিতেছি। বেশ মনোষেগ দিয়া পড়িও, এবং 

সেই অনুসারে চলিতে চেষ্টা করিও । | 
সভীভাব বাঁ নতীতব রমণীগণের প্রধান অলঙ্কার । 



একাদশ পত্র ১০৩) 
পপি ক ভি সি টির 

বিশেষতঃ আমাদের হিন্দু রমণীর সতীত্ব আরও বেশী 

মূল্যবান্--উহ। অমুলা । একটি কবিতায় আছে 7 
“সতীত্ব সোঁণার নিধি বিধিদত্ত ধন, 

কাঙ্গালিনী পেলে রাণী এহেন রতন ।” 

বাস্তবিক ধমণীর সতীত্ব এমনি অমূল্য রত্ব বটে। আমাদের 

হিন্দু শান্ত্রকারগণ সতী রমণীকে ভগবতীর অংশ বলিয়! 

দেবতার মত্ত মান্ত করিতেন। তুমি হয়ত বলিবে যে, 
"এ কথ আর কে নাজানে? সকল মেয়েই জানে থে, 

সভীত্ব কি জিনিন; একথা পুরুষ অপেক্ষা মেয়েরা ভালই 

জানে ।” এ কথা বলিতে পার বটে, কিন্তু আজ কাল 

দেখা যায় যে, সাবারপতঃ 'এই সতীত্ব কথাটা বড়ই সন্ধীর্ 

অর্থাৎ খাট হইয়া পড়িয়াছে। অনেক রমণীই আজকাল 

মনে করেন যে, কোন বিশেষ একটা পাপকার্যা হইতে 

নিরস্ত থাকিলেই সতীত্ব রক্ষ। কর! হইল) এজন্য তাহার! 

কেবল সেই দিকেই দৃষ্টি রাখিয়। থাকেন ; কিন্তু বাস্তবিক 
সভীত্ব কথাটা কেবল দেই অর্থ প্রকাশ করে না; সেটা 
একট প্রধান অঙ্গ বটে, কিস্ত তাহার সঙ্গে আরও কতক- 

খুলি অঙ্গ আছে, সে গুলির যথোচিত রক্ষা না করিলে 

প্রত সতীত্ব রক্ষা করা হয় না) এজন আজ তোমাকে 

লেই কথা গুলি বলিতে চাহিতেছি। তবে এই স্থানে 



১০৪ কয়েকখানি পত্র । 
পক পলিপ পক শা লিপ 

একট কথা মনে পড়িল। আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিক্নাছি 

যে, অনেক স্বামী স্বীয় স্বীয় স্ত্রীর নিকট সতীত্বের কথা 

উপস্থিত করায়, ও তৎসম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ায়, স্্রীগণ মনে 

মনে অভিমান করিয়াছেন যে, তাহাদের স্বামী তাহা 

দিগকে সন্দেহ করেন। এইক্জপ ধারণা করা যে ভূল 

তাহাতে কি সন্দেহ আছে? তুবি বালিকা মাত্র, সকলের 

দেখাদেখি তুমিও বা সেই সন্দেহ মনে করিয়া অভিমান 

করিয়া ফেল, সেই জন্য এই কথাট। বলিলাম । 

স্রীগণকে সৎ পথ দেখাইয়া দেওয়া স্বামীমাত্রেরই 

কর্তব্য কেবল স্বামী কেন, পিতা, ভ্রাতা এবং উপদেশ 

দিবার যোগ্য লৌক ধাহার! থাকেন, তাহাদের প্রত্যেকেরই 

নিজ নিজ পরিবারস্থ রমণীগণকে ও বালিকাগণকে বয্পস- 

অনুষারে রমণীর কর্তব্য-বিষয়ক লব শিক্ষাই দেওয়া! কর্তব্য। 

আমিও দেই কর্তব্য মনে করিয্বাই এই সব কথা বঙ্গিতেছি। 

অতএব ভুমি বেশ মন দিয়া আমার কথাগুলি শুনিও, 

এবং ' সেই অনুসারে কাধ্য করিও। আমি নিশ্চিত 

বলিতেছি, এ অন্গসারে চলিলে স্থৃথী ছইবে। 

সর্ধপ্রকারে রমণীর ধর্ম বজায় রাখার নাঁমই সতীত্ব । 

শুধু কাধ্যে নছে, মনেও কোনি অঙৎ ঘা! নিষিদ্ধ বিষয় 

স্থান দ্দিছ্ধে হইবে না| শান্তে বলে পাঁপ মনে, পাপ 



একাদশ পত্র। ১৩৫ 
শি পপ পরী পপি ওত বীর পসরা নপক ৬৯ ও 

বাহিরেই লহে, অর্থাৎ মনে যদি পাপ কাধা করিতে দৃঢ় 

ইচ্ছ। হুইল, তাহা হইলেই সে পাপ কাধ্য কর হইল। 

কারণ ইচ্ছ। যখন হইয়াছে, তখন সুযোগ, এবং অবসর 

পাইলে অনায়ানেই সে পাপ কার্য করিতে পারা যায়) 

অতত্রব পাপ চিন্তাই মন হইতে দূর করিতে হুইবে। 

হিন্ুশান্ত্র এজন্ভ বলেন যে স্বামী ভিন্ন পরপুরুষের মুখ দর্শন 

পর্যন্ত রমনীর পক্ষে নিষিদ্ধ। কারণ, মানুষের মন চঞ্চল, 

পুরুযাস্তরের দিকে সর্বদ1 তাকাইলে কি জাঁনি ফদি স্বীয় 

খ্বামীর উপর শ্রদ্ধার হাঁস, বা বিরাগ উপস্থিত হয়) যদি 
একটুও স্বাশীর গ্রত্ি অভক্তি, অশ্রদ্ধী বা বিরাগ উপস্থিত 
হয়, তাহা হইলেই সতাধর্থে পতিতা হইতে হইল । এজন্য 

শাশ্বকারগণ বলিয়াছেন ধাহাঁর সহিত বিবাহ হইয়াছে, 

তিনি যতই কুরূপ বা নিগুণ হউন না কেন, সতী 

সর্বদ তীহাতেই স্বীয় প্রাণণমন অর্পণ করিবেন, এবং 

তদ্গত-চিত্ত হইয়! তাহাকে দেবতাজ্ঞজানে ভজন! করিবেন। 

সতী কখন মনে মনেও স্বামীর লিন্না করিবেন না, 

এবং অগ্ভের খুথে স্বামীর নিন্দা শ্রবণ করিবেন না। 

তুমি জান সতীর শিরোমণি দক্ষকণন্ঠ। সভীদেবী শিবনিন্দ। 
শ্রবণে স্বীয় প্রাগ পথ্যস্ত পরিত্যাগ করিগ়াছিলেন। 

আমাদের রাঁমাক্ণের সতীলক্মী দীতাদেবী রামগত-প্রাণ! 



১০৬ কয়েকখানি পত্র। 
ক আপি শি ৯১এ পি পপ পা 4০ এর তব স পউজ 

ছিলেন ) বাবণ তাহাকে চুরী করিয়া লইয়া কত তয় 
দেখাইয়াছিল, কত প্রলোভন দেখাইয়াছিল, কত খোসামোদ 

করিয়াছিল, কত যন্ত্রণ। ও লাঞ্ন। দিয়াছিল, তথাপি তিনি 

সে পাপিষ্ঠের কথায় কর্ণপাত কর! দূরে থাকুক, তাহার 

দ্রিকে পথ্যন্ত তাকান নাই, কেবল রামচন্দ্রের মুণ্ডি ধ্যান 
কৰ্বিতেন। এমনই তার সতীত্বের প্রভাব যে, আগুনে ঝাঁপ 

দিয়াও তিনি পুড়িলেন না! তারপর অশোঁধ্যায় আসিয়া 

যখন্ ব্বানচজ্দ্র লৌকাপবাদে বাধ্য হইয়া প্রজার মনস্তৃষ্টিসাধন- 

পূর্বক বাজধর্দপাঁলন জন্ত তাহাকে আবার, বনে দিলেন, 

তখনও তিনি রামের উপর একটুও বিরক্ত হইলেন না, 

কর যোড়ে প্রার্থনা করিলেন, “পুনজ্জন্মেও যেন আষি 

রামচন্দ্রের স্থায় স্বামী পাই |” তিনি এই সব দুঃখ নিজ 

অদৃষ্টের দোষ বলিয়া! আক্ষেপ করিয়াছেন, কিন্তু কোন 
দিনই কোন সময়ে বামচন্ত্রের প্রতি দোষরোপ করেন 

নাই। তারপর রাজ শ্রীবৎনের স্ত্রী চিস্তাদেবীর কথ!, 

নলরাজার পত্রী দময়স্তীর কথা, আর সতীর জীবন্ত গ্রতিমুগ্তি 
সেই সাবিত্রী দেবীর কথা, এই সব মনে কর দেখি। 

সতী বমণীগণের এ সব দ্েবচরিত্র সর্বদা মনে গাথা 
থাক] চাই, এবং সর্বদা তাঁহাদের কার্যযাবলী মনে মনে ও 

পচ জনে একত্র বসিয়া আলোচনা করা চাই। পর নিন্দা 



একাদশ পত্র । ১৩৭ 

ও কুৎসিত বিষয়ের আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া এইসব 

সতীগণের চরিত্র আলোচনায় ইহকাল ও পরকালের 

উপকার হয়। মনে কোন কুভাঁব প্রবেশ করিতেই পারে 
না। অতএব সকল রমণীরই &ঁ লব আদর্শ চত্রিত্র মনে 

মনে ধ্যান 'ও অনুকরণ করিবার চেষ্টা কর! কর্তব্য । 

লজ্জা সতীহ্বের একটা প্রধান অঙ্গ। লজ্জাহীন! 

রমণীকে ধর্শশান্ত্রকারগণ সতী বলেন না। লঙ্জাহীন। 

রমণী বস্তরতঃ পাপকাধ্য হইতে নিবুত্। থাকিলেও, সে রমণী- 
ধন্মে পতিতা, স্থতরাং তাহাকে আদশ সভীর উচ্চ আসন 

দেওয়া যায় না। লঙ্জা অর্থে আমি আধ হাত বা'একহাত 

ঘোঁমট! দেওয়ার কথা বলিতেছি না; ঘোমটা দিলেই যে 

লজ্জা! থাকে, আর ঘোমটা না দিলেই যে লজ্জা থাকে না; 

তার কোঁন কথা নাই। স্ত্রীলোকের যে স্বাভাবিক একট! 

সঙ্কোচের ভাব আছে, সেইট! যাহাতে থাকে তাহাই করা! 

আবশ্তক। অনেক স্ত্রীলোককে দেখা যায় যে, তাহারা 

বেশী পুরুষ ধ্যাস অর্থাৎ পুরুষ মানুষদের সঙ্গে আলাপ, 

হাস্ত ও পরিহাস করিতেই বেশী ভাল বাসেন, এবং 

অনেক সময় শীপতার সীমা অতিক্রম করিয়াও হাঁসি ঠা 

চালাইয়া থাকেন; তাহাদের এই ব্যবহার লজ্জাশীলতার 
পরিচায়ক নহে। কেহ কেহ আবার ঘোমটায় মুখ ঢাঁকিয়া, 



১০৮ কয়েকখানি পত্র । 
বাস পপর এবিটিহর জা সেবারিউরা ডিজি পেস উন ১৯ উকি রিতার ঠিক 4০০ খান 

দেয়াল কবাটের আড়ালে থাকিয়া মেঘনাদের মত এমন 

সব চোকা চোকা রহুল্ত বিজ্রপ-বাণ নিক্ষেপ করেন ষে, 

তাহা! কি বলিৰ। ই"ছাদের সবই চলিতেছে, কেবল পর্দা! 
আড়াল মাত্র! এই বুঝি লজ্জাশীলতা? অনেক রমণী 
বাসর ঘরে বরের সহিত যেরূপ কুৎসিত আমোদ ও গান 

করিয়া থাকেন, তাহা! অতীব দুষণীয় এবং অভদ্রোচিত, 
তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। 

লজ্জ।শীল1 সতী রমণী নিজ ভগ্রিনীপতি প্রভৃতির সঙ্গে 

গর্মাস্ত অধিক ঠাট্টা তামীনা করিতে অপারগ হুন। রহস্য 

ও তামাসামাত্রেই যে দোষের, আমি তাহ! বলিতেছি না, 

এবং সর্ধদা পেচকবুত্তি অবলম্বনের উপদেশ দ্বিতেছি না। 

পরিহাস প্রভৃতি হদয়ে আনন্দ গ্রদান করে, সুতরাং 

তাহারও আবন্তকতা। আছে। কিন্তু রহম্যও সদোষ ও 

[নর্দোষ আছে। জল খাবার প্রভৃতিতে কারচুপী করিয়! 

আমোদ করা, কি গল্পচ্ছলে বিশ্ুদ্ধভাবে তামাস! কর! 

প্রভৃতি নির্দোষ পরিহাস । কিন্তু অনেক সময় নানা 

প্রকার কুৎসিত ঠাট্টা, তামাপা, ছড়া, গাল, ইত্যাদি 
চলিয়। থাকে, সেগুলি বিষের মত পরিত্যাগ করিবে। 

ননদের স্বামী ব! এরূপ সামাজিক প্রথার তাঁমাসার যোগ্য 

ধ্ক্ষিমাত্রেরই পক্ষে এ লক্ষ্য রাখিবে। যেখানেই 



একাদশ পরে । ১০৯ 

কথাবার্ত1 বা রহস্ত ঠাট্টা চলুক না কেন, যাহাতে নিজের 
লজ্জামীলতা এবং শ্লীলতা বজায় থাকে. সেইরূপ করিয়া 
চলিতে হইবে । অনেকের ধারণা, রহস্ত ঠাট্টাপ্রভৃতি 

আর নির্দোষ হইতে পারে ন!, কুৎসিত বিষয় অবলম্বন, 

অথধা অশ্লীল ভাষ! প্রয়োগ না করিলে আর তাহা হয় না, 

কিন্ত এটা একটা বিষম ভূল। তবে নির্দোষ রসিকতা 

করিতে একটু বুদ্ধি-বিবেচনার প্রয়োজন, তাহা থাটাইলেই 
সব চলিতে পারে। কিন্তু অনেকেই তাহ! পারিনা উঠেন 

না, শেষরক্ষ। অনেকেরই হয় না! 

এই জন্ঠই বলিতেছি, অন্য পুরুষের সহিত যত কম 

আালাপ বা কথাবার্থী হয় ততই ভাল। অন্ত পুরুষের 

সহিত স্ত্রীলোকের একাকী কখনও কোনরূপ করথাবার্তী 

বলা কর্তব্য নহে, কেহ না কেহ সঙ্গে থাকা আবশ্তাক । 

একটা ছোট কথা বলিয়া রাখি ধে, কোন সময়েই যেন নিজ 

চরিত্রের প্রতি একটা অতিরিক্ত অকাটা বিশ্বাস না থাকে । 

এসংসারে 'চক্িত্র অক্ষুপ্ণ রাখা বড় কঠিন ব্যাঁপার। 
ভগবানের করুণা বাতীত উহ। হইয়া উঠে না। আপনাকে 

সপ 

সচ্চরিত্র বলিয়া ধাহারা বড়াই করিতে যান, তাহাদেরই ' 

আগে অধঃপতন হয় । অতএব ভগবানের চরণে তৃক্কি ও 

ধন্মে মতি রাখিয়। স্র্বদ1 সাবধান হইয়। চলা উচিত । 

৮ 



১১৩ কয়েকখানি পত্র। 

অনেক রমণী, ইহাতে দোৌষ কি, উহাতে দোষ কি, 
এইরূপ করিয়া রূদিকতা, ঠাট্টা, তামাসা, গ্রভৃতিতে এক 
এক মাত্রা উপরে ইঠেন, এবং কেহ তাহাদিগকে সে বিষয়ে 

সাবধান করিলে, ধ1 ৮াহাতে প্রতিবাদ করিলে, তাহাদিগকে 

নীচমনা, পাপমতি, সন্কীর্ণনদনন, প্রভৃতি বলিয়া উপহাস "ও 

তিরস্কার করেন। তাহার এরূপ ভাব প্রকাশ করাটাই 

উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় এবং আত্মীরতা৷ প্রকাশ বলিয়া মনে 

করেন এবং তাহাতে যে, দোষ থাকিতে পারে তাহ! 

প্রথমে নিলেরাও বিশ্বা করেন নাঁ। শেষে অনেক সমংই 

তাহাদের অজ্ঞাতসারেই সর্বনাশ হইয়া যায়! পরে 

হাহাকার করিতেও দেখ! যাঁয়, কিন্ত তখন আর হাহাকারে 

ফল কি? 

“ খুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন, "মন মত মাতঙ্গ, তাহাকে 

সর্বদ] জ্ঞানরূপ অস্কুশে শামন করিয়া স্থপথে রাখিতে হয় ।” 

কথাঠা আমি বড়ই ঠিক বলিয়া মনে করি । ইংরাজিতেও 
একট! কথ! আঁছে যে, “ঠেকে শেখাটা সর্বস্থলেই বড় বেশী 

ক্ষতি স্বীকার করিয়! শিখিতে হয়, এজন্থ পুর্বব হইতে বুঝিয়া 
চলাই কর্তব্য ।”» এ কথাটাও বড়ই মুল্যবান্। বিশেষতঃ 
সতীত্ব এমন জিনিস যে, হারাইলে আর কিছুতে মিলিবে 
না. এমন স্থলে নতীহ লইয়া পরীক্ষা করিতে যাওয়া, 



একাদশ পত্র । ১১৬ 
“৮ সপ্ন 

পম আপ সপ স্পা দশা রাজ কা 

কখন বুদ্ধিমতীর কর্তব্য নহে। যাহার। ঠেকিয়াছে, তাহা” 

দের দণ। দেখিয়া এবং শুনিয়াই নিজের পথ চিনিয়! চল! 

উচিত। তাই বলিতেছিলাম, এব্ূপ সব আমোদ যেন 

তোমার মনেও স্থান না! পাক্স। আবশ্তঠক মত কথা! বলিবে, 

আদর, ঘত্্ প্রভৃতি সবই করিবে, রহস্ত পরিহাস ও না 

করিবে তাহ। নয়, কিন্তু সব্বদা মনে রাখিবে যে, তাহা যেন 

কখনই ভদ্রতার সীম। উল্লজ্বন ন! করে। আজ পত্র 

বড় লব্া৷ হইয়া পড়িল; সব কথা বল! শেষ হইল ন!। 

অতএব আগামী বারের পত্রে এ বিষয় শেষ করিব । আজ 

যে কথাগুলি বলিলাম, তাহ! বেশ মন দিয়া পড়িও, 

এবং উপদেশগুলি মনের মধ্যে অন্কিত করিয়া! রাখিও। 

শ্রীহরির চরণে মতি রাখিয়া সংসারের কাজ কল্ম কারও, 

এবং ভাল হইবার জন্য তাহার নিকট প্রার্থনা করিও। 

লীপ্র পত্র দিও; আজ এইখানেই ইতি-- 



১১২ কয়েকখানি পত্র । 
লি শপ পা শা শক পপি সত পাত পাদ 

দ্বাদশ পত্র । 

পরম কল্যাণীর়াস্ছু । 

স , তোমার পত্র পাইয়! সন্তুষ্ট হইলাম । গত 
পত্রে তুমি খুব মন্তষ্ট হইয়াছ জানি! বড় সুখী হইলাম । 

তুমি লিখিগ্নাছ যে, এঁ পত্রের অনেক কথা আমাকে তুমি 

বলিয়াছিলে, এবং কতকগুলি দোষেরও উল্লেখ করিয়া- 

ছিলে) তাহা সত্য। তুমি যে এসবব্যবহার ভাল বাস 

না, তাহা আমি বেশ জানি; তথাপি সব কথাই আবার 

স্বরণ করাইয়া দেওয়া ও সাবধান করিয়া দেওয়া কর্তীবা, 
এই জন্তই লিখিতেছি। আশা করি, তুমি জান বলিয়া! 
উপেক্ষা না করির। এ গুলি বেশ মন দিয় পড়িবে, এবং 

মনে মনে বুঝিয়া ধারণা করিবে । সৎপথে চল! বড় কঠিন 

ব্যাপার । অনেক সময়ই কুপ্রবৃত্তি সমস্ত আমাদিগকে 

বিপথে লইয়া যাইতে নানারপ লোভ দেখায়, এজন্য 

সছুপদেশসকল মনের মধ্যে সর্ব! ঝালাইয়! লইলে এ সব 

প্রলোভনের হুন্ত হইতে মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে । 

অতএব তুমি এই মস্ত কথ গুলি কেবল পড়িবে ন!, 
মনেও ভাল করিয়া অকিয়! রাখিবে। 

পূর্বের পত্রেই তোমাকে বলিয়াছি যে, লজ্জ! সতীত্বের 
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একটা প্রধান অঙ্গ । এই লজ্জাশীলতা রক্ষা করিয়৷ 

চলিতে পারিলে নতীত্ব রক্ষা! বিষয়ে বিশেষ সহায়তা হয়। 

লজ্জার বিষয় পূর্বে এক পত্রে তোমাকে বলিগাছি। সেই 

পত্র থানি খুঁজিয়! দেখিবে এবং পুনরায় পাঠ করিবে। 

পুরুষদিগের সঙ্গে কখন খুব বেশী মিশিবে না, বেশীক্ষণ 

তাহাদের সঙ্গে একত্র থাকিবে না, বা আল(প করিবে না। 

অবশ সংসারে বাস করিতে হইলে দেবর, ভগ্গিনীপতি, 

নদদের স্বামী প্রভৃতি আত্মীয় পুরুষগণের সহিত আলাপ 

করিতে হয়, ব্যবহার করিতে হয় $ স্টো! করা অবশ্ত কর্তব) 

সেটা না করিলে ভাল দেখায় না, ন! করাও ভাল নম্র 

বটে; কিন্তু আলাপ সত্ভাবেও করা যাইতে পারে, আর 

আলাপ করিলেই যে দৌঁষ হইল, তাহা নয়। অন্তাম়কূপ 
ঠান্টা তাঁমাসা কিছু না করিয়া নিজের মান মর্ধ্যাদা গম্ভীর - 
ভাবে রক্ষা করিয়াঁও বেশ কথাবার্ত। বলা যাইতে পারে, 

এবং পেন্ূপ করিলে এ সব আন্মীম্নগনও সন্ত্রমের সহিত 

নিশ্যয়ই সেইরূপ বাবহাঁর করিবেন, এবং আনে মনে 

তোমার প্রশংসাও করিবেন । তাহাদের সঙ্গে ব্যবহারে 

ব৷ আলাপে অনিবাধ্য প্রয়োজন ব্যতীত কথন একাগনে, 

বা অত্যন্ত নিকটে বলসিবে না। অনিবাধ্য প্রয়োজন 

বলিলাম, কারণ পীড়ার সময়ে ভীহাঁদের শুশ্রষ। গ্রত্বতি 



১১৪ কয়েকখানি পত্র। 

করার জন্ত নিকটে বসা অবশ কর্তবা;) তাহাতে কোন 

দোষ হইতে পারে না; তবে সে সময়ও অনেকে সম্পূর্ণ 

একাকী থাকেন ন1, কোন একটা ছেলে মেয়েকে অন্ততঃ 

সঙ্গে রাখিয়া থাকেন? সেটা আমি মন্দ বলি না!। 

ষাহাহউক, এরূপ অন্ুস্থতাদির সময়ে তাহাদিগকে যথাসাধ্য 

সেবা! শুশ্ষ! সবই করিবে, কিন্তু তাহ। ভিন্ন অন্ত সময় 

ঠাহাদিগের খুব নিকটে বা এক আসনে উপবেশন করিবে 

না, বা! বিন! প্রয়োজনে তাহাদের অঙ্গ স্পর্শ করিবে না। 

উচ্চ হাস্য, ক্রুত গমন, লোভ, মিথ্যা কথন, প্রভৃতি 

সতীরমণীর নিষিদ্ধ । উচ্চ হাস্য অর্থে খুব শব্দ করিয়া 

হাসা। বাটার মধো হাস্য করিতেছে, বাহির বাড়ীতে 

পর্য্যন্ত তার ঢেউ খেলিতেছে, সেরূপ কর! কখন কর্তবা 

নহে। চাল চলনেও সর্বদা বেশ সতর্কতী ও লক্জঞা- 

নীলার দরকার । তার পর স্বামীর প্রিয় কার্ষা সাধন 

সতীত্বের একটি প্রধান অঙ্গ । এ বিষয়েও বম্লীগণ 

অনেক সনছ্গ ঝড় ভূল বুঝিয়। থাকেন৷ বাহাঁরা দ্বামীকে 

নিজের হাঁতের মুঠার মধ্যে রাঁখিয়। নিজের ইচ্ছা! অনুসায়ে 

চালাইতে যান, তাহাদের কথ। তে। ছাঁড়িয়াই দাও, তাহা 

দিগকে কখনই প্রকৃত সতী বলিতে পারিব না, তবে 

খাহার। মনে করেন যে, কেবল স্বামীর সুখসচ্ছন্দতাতে দৃষ্টি 
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রাখাই সতী রমণীর কর্তব্য, তাহারাঁও, আমার বোধ হয়, 
ভুল করিয়া থাকেন। স্বামীর প্রিয় কার্ধ্য সাধনের অর্থ 

শ্বামীর মনে সর্বপ্রকার সুখ প্রদান করা। তাহা কেবল 

প্বামীর সুখসচ্ছন্দতার দিকে তাকাইলেই সিদ্ধ হয় না। 
কারণ স্বামীর মাত, পিতা, ভাই, ভাই-বৌ, ভাইয়ের ছেলে 

মেয়ে, বোন্ ইত্যাদির মনে সুখ দিতে ন। পারিলে স্বামীকে 

গ্রকৃত সুখী কর! হয় না। স্বামীর সুখের দিকে দুষ্ট 

রাখিতেছে, অথচ তাহার মাতা, তগ্গী প্রতিক সঙ্গে উগ্র- 

চার পালা গাহিতেছ, তাহাতে কি স্বামী প্রকৃত গঙ্গে 

মনে মনে সুখ পাইতে পারেন ? তাহার মনে নিশ্চয়ই 

তাহাতে কষ্ট লাগে, এজন্ত স্বামীর অন্তান্ত পরিবার বর্গকেও 

যথাযৌগা সেবা, ভক্তি, স্নেহ, মমতা দ্বারা সন্তষ্ট কর] 

কর্তবা। আবার কোন কোন স্লে এক্সপ দেখ! যায় যে, 

বধূগণ শত চেষ্টা করিয়াও শাশুড়ী ননদ প্রভৃতির মন 
যৌগাইতে পারে না, অর্থাৎ শাশুড়ী প্রভৃতি ভ্য়ত বড় মন্দ; 
সেজন্য সংসারে সব্ধদ! অশান্তি লাঁগিয়াই আছে, সেখানে 

বেচারা বধূর কি ক্ষমতা! যে, সংসার সুখ-শাস্তি-পূর্ণ করিয়া 

তুলিৰে? সে কথা অবশ্ঠ স্বতন্ত্র । নিজের যাহা কর্তৃবা তাহ! 
সাঁধামত পালন করিয়া যাইবে, তার পরও যদি 'অশাস্তি ঘটে, 
ভবে তাহাতে তোমার দোষ নাই । এসব বিষয় তোমাকে 
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পূর্বে অনেক বলিয়াছি, এখন কেবল সে গুলি শ্ররণ 
করাইয়া! দিতেছি মাত্র। সতী সর্ব! প্রিক়বাঁদিনী হইবেন, 
ছায়ার মত সর্বদ। স্বামীর অন্ুগাঁমিনী হইবেন ; মনে, বাক্যে 
ও কার্ষো স্বামীর প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমতী হইবেন এবং 
স্বামীর মত অন্থসারে সব কাজ করিবেন । যাহাতে স্বামীর 
মনে কষ্ট হয় এরূপ কাজ কখন করিবেন না, ব এপ কথা 
ব্যবহার করিবেন না। স্বামীকে অসৎপথাবলম্বী হইতে 

দেখিলে বিনয়ে ও নিষ্ট বাক্যে তাহাকে বুঝাইয়! নিবৃত্ব 
করিতে চেষ্টা করিবেন; সৎকার্ধ্য করিতে দেখিলে তাহাতে 

তাঁহাকে যথেষ্ট উত্দাহ দিবেন এবং সাহায্য করিবেন । 

ক্বামীর মনে সংভাবের অভাঁব দেখিলে স্বীর যত তাহার 
মনে সে ভীব জাগাইয্া দিবেন। স্বামীর সুখে সুখী, 

ছুঃখে দুঃখী হইবেন এবং স্বামীর সংসারের অবস্থা বুঝিয়া 
সর্বদ। চলিবেন। তিনি স্বামীর নিম্দা শ্রবণ করিবেন না, 

কোন অসৎ প্রসঙ্গে মন দিবেন ন!, মনে কুভাব আসিতে 

পারে, এমন কথ! আলোচনা বা সেরূপ পুস্তক পাঠ করিবেন 

না। নিজ লজ্জাগীলত। ও মানসন্রম বজায় রাখিয়া সর্বদ। 

চলিবেন। শ্বানীর ও অন্যান পরিজনের মঙ্গলের জন্ত 

সর্ধদা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা এবং দেবাচ্চন1 করিবেন 

ভিনি ধনমদে অহঙ্কার করিবেন না, ব1 ছুরবস্থাতে পড়িলে 



9৪ পত্র। ১১৭ 
এ ৩ পাট দা জ হা উনার নাত একা ৭ ০৯ সপশ ৮ পাপা ৯০ পাত পে শপ পি 

হু! হতাশ করিবেন না, এবং নিজ পরিবারের কোন ছি 

বাহিরের লোককে জানিতে দিবেন ম!। তিনি সব্দদ! 

প্রফুল্পমুখী হইয়া পরিজনগণের আনন্ববদ্ধন করিবধেন। 
কত বলিব? যে সতীর সন্মান স্বর্গের দেবতাগণ পর্য্যস্ত 

করেন, যে সতীর তেজে আগুণ জল হয়, মুত বাক্তি জীবন 

পায়, চন্দ্র সুর্য্যের গতি রোধ হুয়, সেই সতী হওয়া কি বড় 

সহজ কথা? ভাল হইবার পথ বড় কঠিন, মন্দ হওয়ার 

পথ বড় সোজা । এজন্য ভাঁল হইবার পথে খুৰ বুদ্ধি 

থাটাইয়৷ পরমেশ্বরে ভক্তি ও বিশ্বাস রাখিয়া] চলিতে হয়! 

অবশ্ত এ আঁদর্শ বড় কঠিন! কিন্তু এ আদর্শ ধরিয়া 
তদনুসারে চলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া যতদূর অগ্রসর 

হওয়া যায়, তাহাই যথেষ্ট লাভ! সম্পূর্ণ সিছ্ধিলাভ ন। 

হইলেও যতটা হয় তাহাঁও তো! সেই ভালর দিকেই হইবে ? 

স্নহরাং পে চেষ্টায় ক্ষতি কি? 

ক্ষেপে তোমাকে এ সম্ন্ধে দব কথাই বলিলাম, 
এখন চল1 ফের। তোমার হাত। তুমি হয়ত বলিবে 

“প্রত সব করা কি বড় সহজ কথা? আমার আর 

ভাল হুইক্ব! কাঁজ নাই ।” যদি এরূপ সংকল্প মনে করিয়া 
থাক তবেতে। আর কথাই নাই) তবে আর এত কাগজ 

কালী ও লময় নষ্ট করি কেন? আর এই ছুর্বাল 
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মাথাটাই বা বৃথা থাটিয়া মরে কেন! তবে একটা কথা 

এই যে; এসবগুলি ভাবিতে ধত বেশী কষ্ট কর বলিয়া বোধ 

হয়, কাজে করিতে আরম্ভ করিলে আর সেন্ধপ থাকে না। 

কারণ এগুলির স্বধন্ই এই যে, একটা করা আরম্ভ করিলে 

আর পাঁচট। তার সঙ্গে সঙ্গে আপনিই হইয়া! পড়ে । বিশ্বাস 

না হয়, পরীক্ষা করিয়। দেখিও । যদি আমার কথা সতা 

হয়, তবে 1--অবশ্থ আমার কথ। মত চলিবে । আজ 

এই পধ্যন্তই থাকুক । আমার জাঁশীর্বাদও নেহ জানিবে। 

পুজ্যগণকে প্রণাম ও ভক্তি করা, সংসারের কাজে মন 

দেওয়া, শ্ীহরির চরণে ভক্তি রাখা ও তাহাকে ডাকা 

ইত্যাদি বিষয়ে যেন ভূল না হয়। পত্র দিতে যেন দেবী 

করিও না। আঙ্গ আসি ইতি-_ 
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ত্রয়োদশ পত্র । 

পরম কলা নীয়ান্্র। 

স , তোমার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দিত হই- 

য়াছি। তুমি আমাকে যে কয়টা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ 

তাহা হইতেই আমি বুঝিতেছি যে, ভাল হইবার জন্য 
তোমার আত্তরিক যত্র আছে। জগদীশ্বরের নিকট গ্রার্থন! 
করি, তিনি চিরকাল 0১দাঁন মনে এই ইচ্ছা! জাগাইয়| 

রাখুন, এবং তিনি তোমার প্রতি তাহার করুণ] বর্ষণ করুন, 

যে তুমি সেই কপালে ভাল পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে 

পার। ধেখস , আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলে ভাল 

হওয়ট! তেমন কিছু কঠিন ব্যাপার নহে৭ বাহিরে দেখিলে 
উহ! যতট। অসম্ভব ও কঠিন বোধ হয়, বাস্তবিক উহা! তত 

কঠিন নচছ। তবে যে অনেকে ভাল হইতে পারে না, 
তাহার কারণ কেবল তাহাদের আন্তরিক ইচ্ছার অভাব ও 
স্বার্থপরতার প্রবলতা। তাহারা ষোল আনা কি সাড়ে 

ষোল আন। রূপে নিজের সুখ, নিজের সচ্ছন্দতাই চায়, 

পরের দ্দিকে আদৌ লক্ষ্য রাখিতে চাঁয় না, তাই তাহার! 
ভাল হইতে পারে না। তুমি তাহা করিও না, আপনিই 

ভাল হইবে । 



১২৩ কয়েকখানি পত্রে ] 

গত ছুই পত্রে তোমাকে সতীভাব সম্বন্ধে মোটামুটি 

একরপ বলিয়াছি; এবার তুমি যাঁহা জিজ্ঞাসা করিরাছ, 
তাহারই উত্তরচ্ছলে কিছু বলিতেছি। আজ কিছু 
তাড়াতাড়ি আছে, সংক্ষেপেই বলিব। 

তুমি পোবাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে যাহা সব জিজ্ঞাপ1! করি, 
যছ, পুর্ব পুর্ব পত্রে তাঁহার অনেক আভাস দিয়াছি, 

সে গুলি তুমি একবার পড়িয়া দেখিও ; আবার আজ 

বিশেষ ভাবে পোষাক পরিচ্ছদের কথাই লিখিতেছ্ছি 

এগুলিও বেশ মন দিয়া পাঠ করিও, এবং কোথাও কোন 

সন্দেহ থাকিলে আমাকে জিজ্ঞাসা করিও । তোমার মনে 

এ কথা গুলি কেমন লাগিল তাহাও জানাইও। 

পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বলিতে গেলে প্রথমে বুঝিতে 

হয় যে, পরিচ্ছদের মুখ্য অর্থাৎ প্রধান উদ্দেশ্ত কি? 

এ কথার উত্তরে সকলেই বলিবে বে শীত তাপ প্রভৃতি 

হইতে দেহ রক্ষা করাই আদত উচ্ হইলেও লজ্জ! 

নিবারণ পরিধেষ়ের একটি প্রধান উদ্োস্ত । সুন্দর দেখাই- 

বার উদ্দেশ্া একান্ত গৌণ । সুতরাং পরিচ্ছদ করিতে 

আসল উদ্দেস্ত অর্থাৎ লক্জানিবারণ হয় কিন! তাহার 

দিকেই দৃষ্টি রাঁথ! কর্তব্য) তারপর তাহার ভালমন্দ 
বিচারের, কথা, যাহাতে লঙ্জ! নিবারণ হয় না, সে পরিচ্ছদ 



ায়োদশ পত্র 1 ১২১ 

দেখিতে ভাল হুইলেও পরিত্যাগ কর! উচিত । কারণ 

পরিচ্ছদের উদ্দেক্ট তাহাতে সাধিত হয় না। কৌজ- 
মিষারণের জন্য হ্থাতার র্যরহণর, যদি মাঁকড়লার জালে 

ছাত। প্রক্পত করিয়। তার চারিদিকে নানারপ ঝালর, মাগ। 

হূলান যায়, তাহ! হইলে কোন্ নুদ্ধিয়ান্ ব্যক্তি -সে সাত 
কিনিবে বা ব্যবহার করিবে ? অতএঞর পোষাক পরিচ্দ 

লস্বন্ধে আগেই লজ্জানিবারণের বিষয় 'দেখিতে হুইবে॥ 

তার পর, সে উদ্দেস্ঠ সিদ্ধ করিয়া গরস্থাভুসারে ভাল মন্দ 

স্থির কন্রিতে হুইরে। আজ্জনিবারণ কাহাক্ে লে? 

শরীক্ের বিশেষ বিশেষ অক্ষপ্রাতাঙ্গ লোকের অবর্শনীয়রূপে 
আবৃত করিয়া রাখাকেই লজ্জা নিবারণ কর! রলে। 

গতএব যাহাতে আবরণযোগা অঙ্গপ্রতাঙজাদি অতি সুন্র- 

ছ্ারে যমারুত হয়,--তাহাদের রূপ বা গঠনাদি কোনক্রমেই 

লোকের দৃষ্টিতে না পড়ে, এফইরূপ পরিয্ছদই বাহার কর! 
উচিত। মোটা জমিনের কাপড় ব্যতীত পাতলা জমিনের 

ক্লাপড়ে মে উদ্দেক্সট সিদ্ধ হয় না, তাই আমি মোট! 
রলাঁপড়েরই পক্ষপাতী । ূ 

আয়াদের দেশীয় রমণীথণের কাপড় থরিরার এণঃলী 

আমার নিরটে রড় ভাগ রোধ হয় না? কারণ উরে 

অনেক সশ্রম্নেই হঠাৎ অপদস্থ হইবার বিশেষ অস্তাবন! । 
১১ 
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উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের এবং গুঙ্গরাটা রমণীদের পরিচ্ছদ বড় 

স্থব্দ্র। ঢটীকাপ্রভৃতি অঞ্চলের বমগীগণ যেমন ছুই 

ফের দিয়া কাপড় পরেন, সেটিও বেশ ভাল। আমাদের 

বাঙ্গালার সর্ব স্থলেই শ্ররূপ কাপড় পরিবার প্রণালী 

আনুষিত হইলে বোধ হ্য় খুব ভাল হয়। অবশ্ দেশে 

একেবারে চলিত না থাকিলে একজন করিতে গেলে 

অনেক ঠাট্টা তামান! সহ করিতে হুয় বটে, কিন্তু এতো 

কোন অন্তাক় কাজ নয়! 

যাহাহউক, যদি «দশের চলিত মত কাপড় পরিতে হয়, 

তবে কথন যেন পাতলা কাপড় না পরা হয় । আটপৌরে 

'কাপড় বেশ স্থল হইবে। স্ুল বলিতে আমি খুব পুরু 
টের মত মোটার কথা! বলিতেছি না, তোমরা খজাহস্ত 

'হুইও না, আমি বলিতেছি সাধারণ ঘন জমিনের কাপড়ের 

কথা, সে কাপড় পরিতেও আচল বেশী করিয়া রাখিয়া 

কাপড় পরিবে, এবং মস্তক বক্ষত্থল পৃষ্ঠ প্রতভৃতিতে 

ভালরূপে ফের দিয়া সন্মুথের দিকে বড় আঁচল ঝুলাইয়া 

দিবে। তাহা হইলেই বেশ আবরুরক্ষ! হইল। পথে 
চলিবার কালে বড় আঁচল ঝুলাইক়! একটা খু্ট হাতে 

“ধরিয়া! চলিলে আঁচলটা সন্মুখভাগে বেশ ছাপাইয়৷ পড়ে, 
তাহাতে আবরুরক্ষার আরও সুবিধা হয়। আমাদের 
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গ্রহ্স্তঘরে সর্বদা জামা মোজা পায় দিয়া থাক পোষায় 

না, দেখা যার; সুতরাং তাহা গায় না থাকিলেও আচল, 

দ্বারা যদি শরীর বেশ আবৃত রাখা যায়ঃ এবং চলিতে 

ফিরিতে যদি নিজের সেদিকে একটু নজর থাকে, তাহা 

হইলে আর বিশেষ ভয়ের কারণ থাকে ন!। যাহাদের 

পোষায়, তাহাদের একটা সেমিজ ব্যবহার কথ মন্দ 

নহে। শাস্তিপুর ফরাসডাঙ্গ। প্রভৃতি স্থানের কাপড় 

বড়ই সুক্ষ, বড়ই পাতলা, বিশেষতঃ কম দামি কাপড় 

গুলি! সে গুলি গুধু ব্যবহার করিতে আমি কখনই 
পরামর্শ দেই না; বাড়ীতেই কি, আর অন্ত স্থানে 

বাতায়াতেই কি! সে গুলি গুধু ব্যবহার করাও যা, 
শর কাপড় ন। পরাঁও ত।! নীলাম্বরী শাড়ীর সম্বন্ধে 

এ কথা। অনেক গৌরাঙ্গীর পাতলা নীলাম্বরীর উপর বড় 

মধ দেখা যায়, কারণ গৌরাঙ্সের উপর নীলাম্বরীতে 

গেখরবর্ণের অভাটা কিছু বুদ্ধি পায়? তাহাদের সম্বন্ধে 

আর আমি কি বলিব? নিজেই বুবিয়। দেখিও যে, তাহর! 

সেন্তলে লন্জা নিবারণ করিতে চান না, ব্প-জ্যোতি 

বিস্তৃত করিয়া দশজনের দৃষ্টি আকর্ষণের স্থল্লভূতা হইতে 

চাহিয়া নির্লজ্জ তারই পরিচয় দিতে চান। 

আমার মতে এ সবস্ুক্ষ বস্ত্র পরিতে হইলে ভিতরে 
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কোন একী আবরণ রাখা উচিত । আজ কাল ফে 

“সেমিজ' হইয়াছে, সে গুপি আঁমার কাছে বেশ ভাল বোধ 

হয়। সাদা সেমিজ নীচে পরিয়। তার উপর সৃশ্ম ব্ত 

কাবহার করিলে বেশ হয়। দেখিতেও সে বেশসুদর 

ও সুসভা, আর লঙ্জানিবারণও তাহাতে বেশ হপ্ন, সব 

দিকেই ভাল। কোন' স্থানে নিমন্ত্রণ- আমন্ত্রণে বা অন্ত 

উপলক্ষে ধাইতে বা রেল কি ্টীমারে ভ্রমণ করিতে 
সকলেরই সেমিজ ও একট জামা ব্যবহার করা কর্তধা । 

আনেক রমনী কোনরীপ বাপার বা অন্য গাপ্র-বস্ত সঙ্গে 

লইয়া থাকেন, তাহাদ্ারা আপাদমস্তক আবৃত করিক্বা 
শাহারা এ সব স্থলে নামা? উঠা ব1 ভ্রমণ করেন, সে খুব 

ভাল । আবম আর বলিতে পারিতেছি না। আর একদিন 

বাকি অংশ বলিব। মন দিয়! কাজ কর্ম করিও, প্রীহরি 
পদে মতি রাখিও। পত্রের উত্তর শীঘ্র দিও; আজ আসি 
ইতি--- 
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চতুর্দশ পত্র । 

পরম কল্যানীয়ানু। 

স , তোমার পত্র পাইয়া সন্ত হইলাম । 

পোষাক পরিচ্ছদ সন্বন্ধে তোমাকে যাহা সন লিখিয়ান্ডি, 

সেসব কথার উপকারিতা তুমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছ 

জানিয়া বড়ই সুখী হইলাম। তুমি লিখিয়াহ যে. অনেক 

যুবতী শ্লানের ঘাটে অতি সুক্ষ বনী লইয়া ধান, এবং স্ানাস্তে 

তাহা পরিপ্র' প্রায় উলঙ্গাব্ধাতেই আসেন, ভাহ! দেখিয়!] 

ভুমি বড় লজ্জা পাও) তাহা পাইতে পার? তুম কেন, 

যাহার একটু বুদ্ধি বিব্েনা আছে, সেই নিশ্চয় লঙ্জ! পায়। 

আমার ত তাঁহ। দে'খয়। লজ্জায় ঘাড় হেট হয়। ত:হাদের 

এরূপ করাটা যে কিছুতেই ভাল নহে, এ কথ] আর 

তোমাকে বেশী কি বলি+। অনেকে আবার পাতলা রং 

কর! বসত্ত বাহার বা উলঙ্গ বাহার কাপড় স্ানান্তে পরিধান 

করিয়া দেহশৌভা আরও বাড়াইয়1, রূপের জোতি পথে 

ছড়াইতে ছড়াইতে আসিতে থাকেন । এ সব গুলি বড়ই 

জঘন্য রুচির পরিচয় দেয়। আমাদের ধাঁঙ্গালার অনেক 

দেশে, বিশেষতঃ কলিকাতা ও তন্নিকটবর্তা স্থানে, শাস্তিপুর, 

হুগলি, কষ্চনগর প্রভৃতি অঞ্চলে এ দোষটার বড় প্রবলতা 



১২৬ কয়েকখানি পত্র । 
০ পি 

দেখা যাঁয়। পূর্বেই বলিয়াছি, ওরূপ জমকাল পাল! 

পোষাক পরিয়া সদর পথে গতায়াতে কেবল লোকের তৃষ্টি 

আকর্ষণ কর! হয় মাত্র । রূপলীগণ যদি এরূপে নিজ নিজ 

রূপগরিমা বাড়াইয় পথের লোকের প্রশংসা! কুড়াইতে ইচ্ছ। 

করেন, তবে সে বিষয়ে আমার কিছু বলিবার নাই ; কিন্ত 

এরুপ ব্যবহারের পোষকতা করিতে আমি প্রস্তত নহি। 

অধিক কি, ন্নান করিতে যাইবার সময় পরিধানে হুক বস্ত 

স্বাখাই অবিধেষ্ন । কারখ, সুক্ষ বস্ত্র পরিয়া সান করিয়া 

উঠিলে অঙ্গাদি সমারত কি অনাবুত তাহ! ঠিক করা কঠিন 

ৰাপার হইয়া পড়ে। অতএব, উলঙ্ক হওয়াটা লঙ্জাকর 
বলিয়! ধাঁহাদের মনে জ্ঞান আছে, তাহার যেন স্নানকালে 

ৰা বানাতে স্ক্ম বস্ত্র পরিধান না করেন । অবশ্ত বাহিরের 

পুকৃরে কি নদীতে নান করার কথাই আমি বলিতেছি। 

হাহার। বাটার মধ্যেই স্নান করেন, তাহারা তো অন্দরেই 

থাকেন, স্মতরাং তাহাদের সম্বন্ধে এ কথা গ্রায়োগ কর] যাই- 
তেছে না। তনে তাহারাঁও বাটার লব্ুগ্ডরু বিবেচন। করিয়া 
'অবন্ চলিবেন, এ কথ! বলাই বাহুল্য । তোমর। বাধারণততঃ 

পুকুরেই গলা করিস থাক, অতএব স্নানকালে কথন শুক্ষা 

বু ব্যরহায় করিবে না। বেশ মোটা কাপড় য়েন পরা 

ছকে! ভার পর সেই ভিজা কাপড়ে শ্রীয়ের সর্ধাংশ 



চতুর্দিশ পত্র। ১২৭ 
প্যারা! 

বেশ করিয়া আবৃত করিয়া, পরে বাড়ী আমিবে। তোমর! 

বাটাতে আসিয়াই কাপড় ছাড়িয়া থাক, সে ব্যবস্থা ভালই। 

তবে সদর পথে অনেক সময় বাটীতে আসিতে হয় এজন 

সর্ববার্ণ বেশ করিয়া আবুত রাখা দরকার । কারণ আর 

বস্ত্র শরীরে খুব আঁটিয়া বসিয়! বায় বলিয়। দেহের সর্বাঙ্গের 

গঠন বেশ প্রকট হুইয়া পড়ে, তাই দেহ্থানি সাবধানে ও 

মধত্বে আবৃত কর! আবশ্টঠক। তোমাকে এ বিষয় বেশী 

বলিতে হইবে না, তুমি স্বভাবতই লজ্জাশীল! বলিয়া 

তোমার নিজেরই এ সব বিষয়ে বিশেব দৃষ্টি আছে; আর 

তোমার মত লজ্জ' ধাহাদের আছে, তাহাদগকেও এ সব 

বলিতে হয় না। তবে ধাহারা লঙ্জার অগ্নতাবশতঃ, ব1 

দেশাচার ক্রমে এ্রক্পপ করিয়া আসিতেছেন, তাহার! ইহাতে 

দোষ মনে করেন না, তাহাদিগকে এ সব একটু বুঝাইয়া 

দেওয়া কর্তব্য মনে হয়) আর সঙ্গে সঙ্গে তোমাকেও 

এ সকল বিষয় একটু বিশেষভাবে জানাইয়া দেওয়া উচিত 

মনে করিয়া! আজ এ সব বলিতোছি। 

তার পর কাপড় চোপড় পতিস্কৃত ও পরিচ্ছন রাখিবার 

নিষদ্ধ একটু বলা! আবহ্যক । এ বিষয়ে তোমরা কেহ ঝা 

নিষ্তাস্ত অমনোযোগী, আবার কেহ বা অত্যন্ত বেশী 

মনোযোগী । ছুইটাই খারাপ, কিছুরই বেশী ভাল নম্ক। 



১২৮ কয়েকখানি পত্র। 
তি প সপন 

অনেক স্ীলোক এমন আছেন বে. তাহারা ধোপ কাপড় যেন 

পরিতেই পারেন না, পরিলেই তাহা কালীতে, ঝুলে, হলুদের 

দাগে, থয়েরের রঙে এবং আরও নান। প্রকার দ্রব্যে ছদিনের 

মধোই রামধন্কের মত সাতরঙ্গ। হইয়া! যাঁর ; তাহারা 

ঘেথানে সেখানে মাটার মধ্যে বিনা আপনেই বসিয়া 

কাপড়ের সর্ধনাশ করিয়। ফেলেন। ছেলে পিলে ওয়াল! 

মেয়েদের ত কথাই নাই; ছেলে বেচারীর উপর সব 

দোষের বোঝ! চাপাইয় নিশ্চিন্ত হন। তাহাদের বিছানা, 

বালিশ প্রভৃতি শ্মশান ঘাটের শষাঁর মত হইলেও তাহাদের 

ছ'স হয় না) ময়লা বলিয়াই বোধ হয় ন1। ছেলে বিছানার 

গ্রশাব করিলে, তাহ! পরিষ্কার করার অবকাশ হয় না, 

কত বলিব। এ সকল তোঁমর। ন। দেখিয়া! থাক, তাহ! 

নয়। এ সব গুলি বড়ই কদর্যা। কাপড় চোপড় সদাসিদে 

মোটামুটি হটক, কিন্তু তাহ। বেশ পরিচ্ছন্ন রাখা একাস্ত 

আবশ্তক। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার মধ্যে একটা কেমন 

পবিত্রতার ভাখ আছে । কাপড় চোপড়ে কখন যাহাতে 

কালী বা মশল1 কি অন্ত দাগ ন1 লাগে, সে বিষয়ে বিশেষ 

সতর্ক হইবে। যখনই হাতে কোন দাগ হয়, তখনই 

ধুইয়। ফেলিবে; বা অন্ত স্াকড়াদ্বারা মুছিয়া ফেলিবে। 

স্কাকড়া খোজার থা উগিয়া হাত ধোয়ার আলঙ্তে 



টত্র্দশ পত্র । ১২৯ 
০ ৬ পি শপ রি উল শা ৮ ৯০88৩ ৯০ 

কাপড় থানির মুণ্ডপাত করিও না। পান সাদার শ্বানে 

এবং রন্ধনের স্থানে হাত মোছার জন শ্বতন্ হাক 

রাখার কঞ্ধ পর্কেই বলিয়াছি, তাহাই করিবে। বিছানা 

বালিশের খোল প্রভৃতি মধো মধ্যে বাটীতে সাবান বাক্ষারে 

কাতিয়া রাঁখ। বিশেষ আঁবস্ীক। মধ্যে মধ্যে সেগুলি বদলান 

আবগ্তক, নতুবা! তাহাতে নানাকপ অসুখ করিতে পারে । 

কাপড় চোপড় সাবধানে ব্যবহার করিলে, ১৫ দিন পর্য্্ত 

এক ধোপের কাপড় ব্যবস্থার করা যায়। বপ্ধীন করিবার 

সময় অপেক্ষাকৃত ময়লা কাপড় পরিয়! রাধিলেও আপত্তি 

নাই, তবে পরিবেষনের সময় কাপড় খানি বেশ পরিস্কৃত 

হওয়া আবশ্তক | নর্তুঁবা আহারে অত্প্তি জন্মিতে পারে। 

পরিস্কৃত কাপড় পরিয়। বাধিলেই ষে অমনি তাহা! ময়লা 

হইবে, তারও কোন কথা নাই। নিজে এ বি্ষিয় একটু: 

সত্তর্ক হইলেই আর অত ভূগিতে হয় লা? পরিঞণার 

পরিচ্ছর্নতাঁর উপর একটা অনুরাগ থাকা আবশ্তক। ছেলে 

পিলে বিছানায় উঠিয়] অনেক সময় বিদ্বান ময়লাঁ করিয়া 
খাঁকে; তাহাদিগকে সে বিষয়ে এরূপ শিক্ষা দেওয়া আবস্টাক 

ফে, তাহার যেন মাটা পায়ে করিয়া বিছানায় না উঠে। 

২। ৪ দিন তাহাদিগকে সতর্ক করিলেই তাহারা ক্রমে ঠিক 

হইয়া বাইবে। 



১৩১০ কয়েকখানি পত্র । 
শি 

ছেলে পিলেকে হুধ খাওগাইবার সময় তাহাদের পিঠের 

দিকে একখানি স্বতন্ত্র ন্ভাকড়া রাখিরা দুধ খাওয়াইলে 

সার সেই সব দুধ দ্বারা কাপড় নোংর। হইতে কি দাগ 

ধরিতে পারে না) ্াকড়। খানি তখনি আবার ধুইয়! 

রাখিলেই হইল। বিনা আদনে পারতপক্ষে বাসবে না। 

শান্ে বলে, বিনা! আসনে বসিলে লক্ষ্মী দেবী বিরূপা 

হণ । যে রমনী নোংরা, লক্ষ্মী তাহাকে পরিত্যাগ করেন। 

এ কথা যে সত, তাহা! আর বলিতে হইবে না। 

তার পর, অপরদ্দিকে একদল আছেন তাহার! আবার 

বড় বেশী পরিচ্ছন্ন । বিদ্বানা, চাদর, বালিশ, বেশ ধব্ধবে 

হওয়া চাই, কাপড় চোপড় ধবধবে হওয়। চাই, কাপড় 

অপরিস্কত হইবে বলিয়া ছেলে পিলে পধ্যস্ত কোলে করেন 

নলা। ₹'৩ দিন ত্মস্তরই ধোবাকে কাপড় দেওয়া, বিছান! 

চাঁদর প্রভৃতি ২। ৩ুদ্রিন অন্তরই সাবানে কাচ ইত্যাদি 
উহাদের অতান্ত আবস্তক। আমি এতটাও পছন্দ করি 

নাঁ। যীহারা বড় লোক তাহারা ৩। ৪ দিন অস্তর 

কাপড় কাঢাইতে পারেন, কিন্তু আমাদের মত সাধারণ 

অবস্গার গোকের তাহা হইয়া উঠা কঠিন বাপার। তাহ! 

করিতে গেলে আমাদের বড়ই প্রাণান্ত হয় । অনেক রমণী 

দ্বরিদ্র পিতৃগৃছে জীর্ণ মলিন বন্ত্রে পালিত হুইয়াও বিবাহাস্তে 



চতুর্দশ পত্র | ১৩১ 

বড়ই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার পক্ষপাতিনী হইয়া পড়েন, 

এবং তাহাদের পরিচ্ছন্নতার জালায় শ্বশুর বাড়ীর সকলে 

স্থির হইয়া পড়েন। এতটা আমি ভাল খলি না। 

দংসারের অবস্থা অন্ুনারে সর রকম ব্যবস্থা কর! যুক্তি- 

সঙ্গত। সংসারের ভাব বুঝিয়! যা রয় সয় তাই কর্তে হুয়। 

এই সর রমণী দরিদ্র স্বামিগৃহ পাইয়াও নিজে শারীরিক 

শ্রমে কাপড় চোপড় গুলি মধ্যে মধ্যে সাবান কাচ! 

স্করিয়া লইতেও একান্ত অক্ষম ও অনিচ্ছুক। ধোবার 
হারা করান চাই। আমি তোমাকে এ সব বাড়াবাড়ি 

করিতে নিষেধ করি। যখনই আমি তোমাকে কোন 

উপদেশ দেই, তখনই আমার মনে হয়, পাছে ইহা পালন 

করিতে গিয়া আতরিক্ত করিয়া ফেল। গতএব এ বিষয়ে 

সব্বদা সাবধান থা(কবে যে, কিছুরই অত বাড়াবাড়ি ভাল 

নয় । আমি অপারক্ষার ভাল বাসি না। পরিচ্ছন্নতা 

আমি বড় তাল বাস, কিন্তু তাই বলিয়া একেবারে ধব্ধৰে 

ফুলটির মত গায় ফু" দিয়া বেড়ানর মত পরিচ্ছন্নতার আমি 

'বিরোধী। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি । কথাট। সত্য, গল্প নয়, 
আমি নিজে জানি। এরূপ একটি রমণী দেখিয়াছি যে, 

কাহার নিজের শিশু পুত্র হটাৎ আছাড় খাইয়া! ধুলা মাটিতে 
পড়িয়। গেল এবং পড়ার অন্য বেদনায় কীদদিয়৷ দমবন্ধ 



৯৩২ কযেকখান পত্র । 
আস এ-ও পরারনীরাবজনটিরনাবারারপা্াকিইরাজাজিী পা জানা শপ নটর 

হুই্রার উপক্রম হইল? রমণী একথামি ধোওয়া কাপড় 

পধিয়াছিলেন, ছেলেকে বিয়া ভুলিলে কাপড়ে ধুলা ময়লা 

ধরিবে, এই জন্য ছেলে না খবরিয়া ভাড়াতাড়ি ঘরে শিক 

একখান্না ময়লা মত কাপড় খুব্িরা আনিলেন এবং 

তাঙ্ছাই পরিয্না, তবে ছেলে তুলিলেন! ছেলেটির মুখ 
কাটিয়া দর দর ক্রিয়া রক্ত পড়িতেছিল ! ভগবান যেন 

তোমাকে এন্ধণ পরিচ্ছন্ন থাকার হাত থেকে দুরে রাখেন । 

লাবধান হইয়া! কাধ্য করিলে ঠকিতে হুয় না। বাটার 

'অবস্থ] ৪ সংঘারের লোকের ভাব প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া, 

ধীর ভারে রুর্ঝয়াস্তবিপ্না কাজ করা অনেক সময় আরশ 

ছইয়। পড়ে। প্ররিফ্ষার পরিচ্ছন্নতা সন্বন্ধেও আমি ইহা! 

'্আপেক্ষা ভিন্ন মত শব্লম্বন করিতে বলি না । বাটীতে কেহ্ 

ফ্মপরিষার '্সবস্থান্ম থাকিলে, বা সেরূপ থাকিতে ভাল 

বাদিলে, তি মিষ্ট ভাবে সে রিযয়ের দোষ দেখাইয়া! সংশোধন 
কদ্িতে চেষ্টা করিবে। ধ্ীকভাবে বিনয়ের সহিত কথ! 

বৃলিলে কেহ রাগ করিতে পারে না অপরিচ্ছন্ম থাকিবে 
না, একথা খুব সত্য জানিবে, কিন্ত অতিপরিচ্ছন্নও থাকিতে 

বলিল, দংসারেক় কাধ্য গতিকে অনেক সয়য় পরিষ্জার 

বা লোরা হইতে হর, ক্ষিত্ত লে কাধ্য গমাধা হইলেই 
ভতক্ষণাত্ গাঁ হাত প্রা খুইয়া মুছিয়া পরিফার হইবে। 



চতুর্দশ পত্র। ১৩৩ 
পস্কস্ক্পকী 

বাটীর ছেলে পিলেদিগকে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে । 

পরিষ্কত থাকার অনুরোধে সংসারের কোন কাজ করিতে 

অসম্মত হওয়া অতিপরিক্ষারের লক্ষণ! যাহাদের সেটা 

সুবিধা বোধ হয় তাহারা করুন, কিন্তু শত তুবিধা 

সত্বেও উপরে কথিত দৃষ্টান্তের রমণীর মত হইতে আমি 
কখন বলি না। তুমিও বোঁধ হয় বলিবে না। ঘতদূর 

পার মোটামুটা পরিচ্ছদে তুষ্ট থাকিবে, আর সেগুলি যাহাতে 
অপরিফার ন! হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাথিবে । পোঁধাক পরি- 
চ্ছদ-বিষয়ে কখনও আবদার করিবে না, স্বামীর সংসারের 

অবস্থা বুঝিয়া, তিনি যাহা দেন, তাহাতেই তুষ্ট থাক! সুশীল! 

রমণীর বর্তব্য। আর পরিচ্ছন্নতা বিষয়েও স্বামীর মতের 

অন্ুবর্তন করা উচিত। যেস্বামী কিছু বেশী পরিষ্কার 

পরিচ্ছন্ন, তাহার জ্ীরও এ সব বিষয়ে একটু বেশী দৃষ্টি 
রাখা প্রয়োজন । প্ররূপ শ্বামীর স্ত্রী নোংরা হইলে 

স্বামী অনেক সময় ঘ্বণা করিয়া তাহার সঙ্গ ত্যাগ 

করেন। অতএব এ বিষয়ে স্বামীর মন বুঝিয়া চল! 
রমনীগণের কর্তব্য। এ সম্বন্ধে আর বেশী কি লিখিব। 

কাপড় চোপড় জাম! প্রভৃতি যত্ব করিয়া রাখা, ছিড়িলে 

সেলাই কর! ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । 

খোল ওয়াড় ইত্যাদি তৈয়ারি করা এবং এরুপ সামান্ত 

১২ 



১৩৪ কমষ্ষেকখানি পত্র | 

সামান্ত সেলাইয়ের কাঁজ নিজেই করিবে, এর জন্য পয়স। 

খরচ করাঃ বা করিতে দেওয়া উচিত নহে । এবার আর 

নয়, আগামীবাঁর অলঙ্কারাদি সম্বন্ধে কিছু বলিব। শ্ীহরির 

চরণে ভক্তি রাখিও, গুরুজনকে শ্রদ্ধা করিও, সকলকে 

ভাল বাঁসিও। আমার আশীর্বাদ ও শ্রেহ জানিবে। 

শীত্র উত্তর দিবে | ইতি-- 



|] ১৩৫ ] 

পঞ্চদশ পত্রে। 

শরম কল্যানীয়াম্ত্র। 

ন » তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত জ্ঞাত এবং 
বিশেষ সঞ্তই হইলাম। যে সমস্ত বিষয় পূর্ববে তোমাকে 
লিখিয়াছি, সে সমস্তই তুমি মনোযোগপূর্বক পালন করিতে 
চেষ্টা করিতেছ এবং করিবে, জানিয়া বিশেষ আনন্দ লা 

করিলাম । এইবপ যদি মনে মনে সংকল্প করিয়! কার্য 
কর, তবে আমি আশ। করি, তুমি নিশ্চয়ই বেশ ভাল 

হইতে পারিবে, এবং আর কিছু না হউক সংসারে সৎ- 
ত্বভাঁবের সহিত সুখে ও শান্তিতে থাকিতে পারিবে । গত 

পত্রে অলঙ্কার বিষয়ে তোমাকে কিছু বলিতে চাহিয়াছিলাম, 

অদ্য তদনুসারে সেই বিষয়েই কিছু ৰলিতেছি। অলঙ্কার 

সম্বন্ধে এ কথা গুলিও বিশেষ মনোযোগ দিয়া পড়িবে, 

এবং কথাগুলি যুক্তিযুক্ত বোধ হয় কি লা, তাহা ও বুঝিয়। 

দেখিবে। যদি কোথাও সন্দেহ হয়, অথবা কিছু জানিবার 

থাকে, তবে আমাকে জানাইবে, আমি যথাসাধ্য তাহার 

মীমাংস করিয়া! দিব। 

তোমর! অর্থাৎ স্ত্রীজাতি অতি প্রাচীন কাল হইতেই 



১৩৬ কয়েকখানি পত্র । 
শপ 

অলঙ্ক।র ব্যবহার করিয়া আসিতেছ, সুতবাং অলঙ্কার 

ব্যবহার করিতে তোমাদের একট! বেজায় দখলি স্বত্ব 

জন্মিয়া গিয়াছে । ভদ্ব নাই, আমি তোমাদগকে অলঙ্কার 

ব্যবহার করার স্থখ হইতে বঞ্চিত করিতে চাহিতেছি 
না। সেজপ উদেন্ঠও আমার নাই । শরীরের শোভ। 

সম্পাদন করাই অলঙ্কারের উদ্দেশ । তোমর! স্্রীজাতি 

নাকি বড় সুন্দরী, তাঁই, বিশেষ বিশেষ অঙ্গে বিভিন্ন রকম 

অলঙ্কারের জ্যোতি মিশাইয়া দেহটার ছটা আরও বুদ্ধি 

করাই অলঙ্কারগুলির প্রয়োজনীয়তা । নিজের প্রিয়- 

জনকে কে সুন্দর দেখিতে ইচ্ছা না করে? সুতরাং 

সকলেই নিজ নিজ সাধ্যমত অলঙ্কারদ্বারা নিজ নিঞ্জ 
কন্া, শ্রী, ভ্রাভৃবধূ প্রভৃতি রমণীগণকে সাজাইয়। দিয়া 

থাকে । পুত্রগণও বাদ যায় না। আমাদের দেশে অল্প 

বয়ম হইবার পরেই বাঁলকগণ অলঙ্কার ছাড়ে, কিন্তু 
পশ্চিম দেশে এবং দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি অনেক স্থানে 

অধিকবয়স্ক হইলেও পুরুষগণ অলঙ্কার ধারণ করিয়! 

থাকে । অবস্তা তোমাদের মত নাকে নথ, গলায় চিক, 

পায়ে মল ন। দিলেও, হাতে বালা ও অনস্ত, কাণে মাকড়ির 

বদলে কুগুল, এ সব পরিয়া! থাকে । যাহাহউক, সে সব 

লইয়া আর বেশী আলোচন! করা আমার উদ্দেশ নহে । 

লী তি পপ পাপ ক পর শা লাগ পরাগ জকগপা্পা ক 



পঞ্চদশ পত্র । ১৩৭ 

গহন! ব্যবহার আমি দোষের কথা বলি না; তবে এত 

কথা বলিতেছি কেন? তাহার জন্যই আমার আজ এই 

পত্রের অবতারণা । 

দেখ, তোমর। অলঙ্কার ব্যবহার কর, তাহাতে ক্ষতি 

নাই। কিন্তু তোমরা যদি অলঙ্কারের উপর অতি মাত্রায় 

'মন্গরাগিণী হইয়া পড়, তাহা হইলেই সেট! বড় ছুঃখের 

বিষয় হইয়া পড়ে) আর বান্তবিকও দেখিতেছি, তোমর! 

মেইরূপই হুইয়া পড়িয়াছ। তোমরা যেন মনে করিতে 

আরম্ভ করিয়া যে, স্বামী এবং পুত্র কন্তা প্রভৃতি 

অপেক্ষা ও অলঙ্কার তোমাদের প্রিয় সামগ্রী। যদি বিবাহ 

হইবার পর গাঁ ভরা গহনা ন1 হইল, তাহা হইলে অনেক 

রমণীকে এত ছুঃখিত হইতে দেখিয়াছি যে, বিবাহের পর 

সংসারের সখের কথ! জিজ্ঞালা করিলে তাহারা কেবল 

চক্ষের জল ফেলিক্া সারা হইরাছেন। কিন্তু গহন! ব্যতীত 

অন্তান্ত প্রকার সমস্ত সুখই তাহাদের আছে, সুতরাং 

তাঁহার! গহন! পরার সুথকে অন্তান্ত নকল প্রকার সুখের 

উপরে শ্বান দান করেন। তাহাঁদিগের স্তায় রমণীকে 

আমি ভাল ব্লিয়! প্রশংসা করিতে পাবি ন।। শ্বামী 

২৫২ কি ৩০২ টাকা বেতনে চাকরী করেন, সংদার 

পালনের জন্য মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া খাটিতে একটুও 
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ক্রটী করেন না, তাহার যে আয় তাহাতে সঞ্চয় তে। 

পরের কথা, ব্যয় নির্বাহই কষ্টে হয়, এক্সপ অবস্থাতেও 

অনেক রমণী অলঙ্কার, তাল কাপড় জাম! প্রভৃতির জন্ত 

স্বামীকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে ছাড়েন না, এবং ন। 

পাইলে নানাঁরূপ অভিমান, খুঁত খুঁতি ভাব, বিরক্তি 

প্রভৃতি ঘত প্রকারে সম্ভব, তাহা প্রকাশ করিতে ও কুষ্ঠিতা 

হন না। তাহার সংসারে কেবল দাস্তবৃত্তই করিতে 

আসিয়াছেন, একটু খাওয়া পরার সুখ পধ্যস্ত তাহাদের 

হইল ন! ইত্যাদি আক্ষেপ তাহাদের মুখে সর্বদাই শুনিতে 

পাওয়া যায়। কিন্তু তাহারা একবারও মনে করিয়া 

দেখেন না যে, তাহাদের স্বামী কি সুখে আছেন। স্বামী 

যে রাতদিন পরের গোলামী করিতেছেন, বিদেশে কচু 

সিদ্ধ, কলা পোড়া খাইয়া শরীরের রক্ত জল করিতে; 

ছেন, এ সব কাহাঁদের জন্ত ? তাহারা কি নিজে ক্ষীর 

সর থাইয়া। পয়স। উড়াইতেছেন, না ৩০২ টাকার ২৫২ 

টাক। বাটার খরচ দিয়! ৫২ টাকায় নিজ জীবিকার বিধান 

করিতেছেন ? বিদেশস্থ পুরুষগণের চরিব্রদোষে পয়স! 

বাজে খরচ হয়, একথার মধ্যে কতক সত্য থাঁকিলেও 

মামি এ বিষয় বিশেষরপ দেখিয়া! বুঝিয়াছি, যাহাদের 

ঘাড়ে সংসার পালনের বোঝ! চাপান আছে, তাহাদের 
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এ লব দোষ খুব কমই ঘটিয়া থাকে ; সংসদ পালনের 

চিন্তায় অন্ত চিন্তা বা দোষ তাহাদের মধো প্রবেশের 

অবকাশ পায় না) বিশেষতঃ অল্প বেতনের লোক- 

দের মধ্যে প্ররূপ পৌষ অতি কমই দেখা যায়। যাহ! 

হউক, এইরূপ সব বেচারারা এত করিয়াও অনেক সময় 

গৃহিণীর মনস্তষ্টি করিতে পারেন না । অনেক গৃহিণীর 

তাড়নায় অনেক বেচারা কঙ্জ পত্র পর্যান্ত করিয়া গৃহিণার 

ফরমাইস মত গহনা কাপড় আদি কিনিতে বাধ্য হন। 

এই তো দনুখে পুজা আসিতেছে, বিদ্বেশবানা স্বামীদের 

পত্র এই সময় খোজ করিগ্পা দেখিলে দেখা যাইবে যে, 

স্নেকেরই গুহিণী চন্দ্রহার, চিক, বালা. চুড়ী, বডি, বোম্বাই 

সাড়ী প্রহতির ফরমাইস পাঠ'ইয় দিয়াছেন। অনেকে 
নিজে কতকগুলি সন্তানের মাত। হইয়া নিজের গহনার 

জন্য ফরমাইপস করিতে একটুও লজ্জা বোধ করেন না, 

এই আশ্চর্ধ্য। তাহারা একটুও বিবেচনা করেন না যে, 

সম্তানগুপিকে সাজানই তাহাদের স্বামীদের পক্ষে কঠিন, 

তার উপর আবার তাহাদের চাপ! এই সমস্ত রমণী- 

গণের ভালবাসা কেবল অলঙ্কারের মধোই নিহিত । 

অলঙ্কার পাইলেই তাহারা স্গামি-প্রেম লাভ করিশেন 

মনে করেন, আর তাহা না পাইলে স্বামীর শত ভালবাসা ও 
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মৌখিক বলিয়া তাহাদের ধারণা হয়; যত আস্তরিকতা 

সবই বালা, চিকৃ, চন্ত্রহারে ! 

এই সমস্ত দেখিয়াই অলঙ্কার সম্বন্ধে ২। ৪ কথা বলি- 

তেছি। আরও এক কথা, অলঙ্কারটা স্ত্রীলোকের একটা 

বড়ই গর্বের বিষয় হইয়াছে। কোন স্থানে যাইতে গা 

ভর1 গহনা না হইলে তাহাদের যাইতে মন উঠে না। 

যাহারা অলঙ্কার গায় না দিয় যান, তাহাদ্দের অনেক 

স্থানে আদর আপ্যায়িতেরও তারতম্য দেখা যাঁয়। এই- 

গুলি রমণীগণের একটা মহৎ দোষ হইয়াছে বলিয়া আমি 

মনে করি। অনেকে আবার এমনই অলঙ্কার প্রিয় যে, 

সাটিনের বডি প্রভৃতি গায় দ্বিয়াছেন, তার উপরও গহন। 

লাগাইয়া দেওয়৷ চাই ! অথবা গহনা বোঝাই বাক্সটা সঙ্গে 

সঙ্গে লইয়া বেড়া চাই, এবং যেখানে অধিক স্ত্রীলোকের 

সমাগম, মেই স্থানে কাঁধ্য ব্যপদেশে বাক্সটা খুলিয়া এ 
সমস্ত অলঙ্কার অন্ান্ত রমণীগণকে দেখাইয়। তাহাদিগকে 

স্তম্ভিত কর! চাই। কি জঘন্ত রুচি! অনেকে গহন! ঝ। 

মূল্যবান্ কাপড় নাই বলিয়৷ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে কিছুতেই 
যাইতে চাহেন না, এবং তজ্জন্ত ঝগড়া দ্বন্দ পর্য্স্ত হইয়! 

ষায়। এগুলি যে নিতান্তই ক্ষুদ্রতার পরিচয় তাহাতে 

আর সন্দেহ নাই। অনেক রমণী বলেন যে, ভাল কাপড় 
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গহনাদি লইয়া ন। গেলে দশের মধ্যে মুখ ছোট হয়, সে 
তে স্বামীরই নিন্দা, স্বামীরই মুখ ছোট হয়! তাই নাকি 

তাহারা যাইতে চান্েন না! এ কথা সত্য যে, শত শত 

প্রজাপতির মত রং বেরডের পৌষাকওয়ালা রমণীদের মধো 

আমার্দের মত গরীবের নিরভরণা স্ত্রী শোভা পায় না? 

কিন্তু যে সমস্ত রমণী এঁ অবস্থাতেই সন্তুষ্ট, তাহারা অনেক 

সময় একপ উত্তর দান করেন এবং এরূপ ভাব প্রকাশ 

করেন যে, তাহাতে এ সব লক্ষপতির স্ত্রীগণও লঙ্জিত, ও 

নিরুত্বর হইয়া! যাঁন। যাহা হউক, তোমাকে বলি, 

তুমি অত অলঙ্কারপ্রিয়া হইও না। মনে মনে সর্ধদ! 

এইরূপ বিবেচনা করিবে যে, তোমাদ্দিগকে গহন! দেওয়া 

আমাদের অসাধ নহে; তবে, আগে আহার ব্যবহার, 

পরে অলঙ্কার। টাকায় কুলাইলে অবশ্ঠ ক্রমে ক্রমে 

সবই দেওয়া যাইতে পারে, এবং কোন শ্বামী বা শ্বামীর 

বাটাস্থ সকল লোকই পারতপক্ষে বাটাস্ত বধূগণের 
্যলঙ্কার দিতে ইতস্ততঃ করেন না। কিন্তু যদি সংসার 

চালানই কষ্টকর হয়, তবে সে ক্ষেত্রে অলঙ্কার দেএয়া 

কিরূপে সম্ভব? এপ্রকার অবস্থায় অলঙ্কারের নামও 

মনে আনিতে নাই ' আর দেখ, প্রত্যেক সতী স্ত্রীই 

স্বামীর ভাগবাসাটংকেই বেশী কামনা করিয়া থাকেন। 
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স্বামীর নির্মল ভালবাসায় যে রমণী সুখী নহে, ধাহার সে 

আনৃষ্ট, সে সৌভাগ্য নাই, তিনি হাজার অলঙ্কার থাঁকিলেও 

মহ! অন্ুখে কাল যাপন করেন । গহনা, কাপড় আদি 

কিছুই তার ভাল লাগে না। যাহার) স্বামীকে প্রাণের 

সহিত ভাল বাসেন, তাহারা কখন তুচ্ছ গহণার জন্য 

স্বামীর মনে কষ্ট দিতে ইচ্ছ। করেন ন।। স্বামীর উপার্জন- 

কষ্ট দেখিয়া তাহারা আপনিই মনে মনে কষ্ট পান এবং 

এত কষ্ট করিয়। উপার্জন করিয়া তাহাদিগকে ভরণপোষণ 

করিতে হয় বলিয়! স্বামীর কষ্টে তাহারা বিশেষ ছুঃখ 

কও প্রকাশ করিয়। থাকেন। ধাহারা সুশীল! রমণী, 

তাহার! হাজার গহন। থাকিলেও কথন তাহ! লইয়! দশ 

জনের নিকট দ্রেখাইয়। অহঙ্কার প্রকাঁশ করেন না; নিজ 

শাখা সিন্ুরের গৌরবই তাহার! খুব বেশী করেন, নিজ 
শ্বানীর ভালবাসার গৌরবেই গৌরবিণী থাকেন। কেহ 
গহনাদির কথ! বলিলে তাহারা এমন সহাস্তমুখে সে 

কথার উত্তর দেন, এবং সে নব কথ। উড়াইয়া দেন যে, 

সকলে স্তব্ধ হইয়া! থাকে, আর কথা! কহিতে পারে না! 

ইহারহিপ্রকুত স্থশীলা রমণী। যে রমণী স্বামীর সংসারের 

আয় ব্যয় না বুঝির কেবল আপনার কোলেই ঝোল 

টানিতে চান, আর তাহাতে ক্রটী হইলেই আক্ষেপ ছুঃখ 
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গ্রভৃতিতে সারা হন, তাহারা কোমলহ্বদর রমণীকুলের 

কলঙ্ক । 

গহন| ঘরে থাকিলে অনেক বিপদ আঁপদের সময়ও 

অনেক উপকারে লাগে । হঠাৎ কোন বিপদ উপস্থিত 

হওয়ার অর্থের গ্রর়োজন হইলে গহনা বন্ধক রাখিয়! বা 

বিক্রয় করিয়। তখনকার কাজ চালান যাইতে পাঁরে। 

অথবা পারিবারিক ছুরবস্থা উপস্থিত হইলে পুর্ব সঞ্চিত 
অলঙ্কার বিক্রয় দ্বারা এই সময় অনেক সাহাঁধ্য লাভ হয়। 

পতিব্রতা রমণীগণ এই সব ছুঃদময়ে আপন ইচ্ছার 

নিজ নিজ গাঁয়ের গহন! সব স্বামীর হাতে ধরিয়। দেন? 

স্বামী লইতে অনিচ্ছুক হইলে, তীহারা জোর ক্রিয়া 
লইতে বাধ্য করেন। স্বামীর অবশ্ত এপ স্থলে স্ত্রীর মহত্ব 

স্মরণ করিয়া তাহার হাত ব| গ! খাপি করিয়া গহনা লইতে 

বন্ড় কষ্ট হয়, আবার সে কষ্টের মধ্যে একট। বিমল স্ুুখও 

হয়। সে সখ বড় পঞ্তএ্রি, বড় নির্মল ! কিন্ত অনেক রমণী 

এমন ছঃশীলাঃ এমনই পাপীয়সী যে, এ সব কষ্টের সময়ও 
তাহার নিজ অলঙ্কারের কণামান্্র খসাইতে প্রাণান্ত 

বোধ করে। প্আঁমাঁর অন্তিমের নম্বলটাও গেল” বলিয়! 

কাঁদিয়া! আকুল হয়। ম্বামীর সুখ, গ.ণবারের সুখ এমন 

কি স্বামীর জীবনাপেক্ষাও তাহার! অলঙ্কারকে বেশী মননে 
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করে! ছি! ছি! এমন সব নীচ প্রকৃতির রমণীর সঙ্গে 
কখন আলাপ পর্যান্তও করিও নাঁ। 'ন্বর্ণল-তা” ও পআদৃষ্টে” 
“প্রমদ1।” ও প্জয়ছুর্গার* চরিত্রে তাহা বোধ হয় বেশ 

করিয়া বুঝিয়াছ । সাবধান, যেন এ দোষ তোমার মধ্যে 

প্রবেশ না করে। গহনাকেই জীবনসর্ধস্ব মনে করিবে না। 

ষাহাদের গরীবের ঘরে বা মধ্যবিত্ত লোকের ঘরে বিবাহ 
হইয়াছে, তাহার! সর্ধদ1 সংসারের স্ুখই বেশী দেখিবে। 

গহন। পত্রের জঙন্ যদি স্বামীর কষ্ট হয়, তবে নিজ হইতে 
স্বাধীকে গহন! আদি গড়াইতে বারণ পর্যন্ত করিবে 

শুধু বাহিরে চুপ করিয়া থাকিবে না। মনটিকেই এমন 

ভাল করিয়। প্রস্তত করিবে ষে; এরূপ নীচ ভাব যেন মনে 

না আসে। আর গহন! হীন হইব কোন স্থানে নিমন্ত্রণ 

রক্ষা করিতে গেলে যদি সেজন্য তাচ্ছল্য বা উপেক্ষা 

দেখিতে পাও, তবে সে স্থান ত্যাগ করিয়! চলিয়া আসিবে, 

আর তথায় যাইবে না। যেখানে গহন] পত্র ন! থাকার 

জন্য স্বামীর নির্ধনত্ব বলিয়৷ নিন্দা হইতেছে, তথায় সতী 
রমণী কিরাপে থাকিবেন ? স্বামীর মান সন্ত্রমের বিদ্ধ 

বাক্য তাহার কর্ণে বজাপেক্ষাও বিষম বাজিয়া থাকে। 

স্বামী দরিদ্র বলির! যেখানে দশজনে তাহার নিন্দা করিবে। 

সতী রমণী কেমন করিয়। তথাম্ন থাঁকিবেন ? 
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ধাহারা বড় ঘরের গৃহিণী, তাহাদেরও মিজ নিজ 
অলঙ্কারের গৌরব ও গর্ব কর! কর্তব্য নহে; এবং 
জঅলঙ্কারহীনাদিগকে তাচ্ছল্য করা! কখনই উচিত নহে। 
সুশীল! ও বুদ্ধিমতী রমণী কখন তাহা! করেন না। যদ্দি কোন্ 

দিন বড় লোকের গৃহিণী হও, (হইবে না, সে জন্ত চিন্তা! 

নাই ) তাহা হইলে আমার এই কথা গুলি মনে রাখিও 
এবং আর আর বড় লোকের গৃহিণীগণকে বুঝাইয়। দিও | 

অনেকে অবিবাহিত অবস্থায় গরীবের ঘরে পালিতা হুইয় 

বিবাহের পর বড় লোকের ঘরে গিয়1! একেবাত টাকার 

গরমে ফুলিয়! উঠেন! বাল্য সখীদের সঙ্গে যে কোন দিন 

চেনা পরিচয় ছিল তাঁহাঁও ভুলিয়া যান! তাহাদের 

অহস্কারট! আবার আরও বেশী হয়। এ সব গুলির সম্বন্ধে 

আর বেশী কথা না বলাই ভাল। মোট কথা, এ সব দোঘ 

লড়ে পরিত্যাগ করিবে । আমাদের মহারাণী ভিকৃটোরিসা 

অত বড় রাজ্যের রাণী হইয়াও বাল্যের পরিচিত 

গরীব মেয়েদের কত সাহায্য করিতেন ও কত ন্নেহ 

দেখাইতেন। আর আমাদের দেশের লাখান্ত সামান্ত বড় 

লোক মহাশক়দের গিন্নিরা গর্ষে মাটীতে পা দেন না 

ধরাকে যেন লরা জ্ঞান করেন ! ইহাতেই হৃদয়ে তারতম্য 
বুঝিয়। লইবে। 

৪৯৩ 
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গহনা না থাকিলে সে জন্ত কখন ক্ষোভ করিবে না) 

স্বামীর ভালবাস! পাইতে বিশেষ যত্ব করিবে; তদপেক্ষা 

উচ্চ আকাক্ষা! যেন সংসারে কিছু না থাকে । আর অল- 

স্কার থাকিলে ও গর্ব প্রকাশ করিবে ন। আমাদের ধর্খ- 

শাস্ত্রে আছে স্বামী নিকটে না থাকিলে স্ত্রীলোকের অলঙ্কার, 
ভাল কাপড়, স্তুগন্ধি দ্রব্য প্রভৃতি ব্যবহার কর! নিষিদ্ধ ; 
কারণ এ সকল গুলি ম্বামীর চিত্ত বিনোদনের ' জন্যই 

ব্যবহাক করা হয়। ম্বামী নিকটে না থাকিলে অলঙ্কার 

আদি পরিয্না সে শোভা! কাহাাকে দেখাইবে? কেবল 

পুরুষাস্তরের কুদৃষ্টি আকর্ষণ কর! ভিন্ন আর কিছুই নহে॥ 
কিন্ত সতী স্ত্রী কখন তাহা,চাহেন না। এ শাস্ত্রীয় উপ- 

দেশট। সঞ্ধদা মনে রাখিবে। অলঙ্কার ও ভাল কাপড় 

আদি স্বামীর চিন্ত বিনোদনের জন্য, তাহাকে কষ্ট দিবার 

জন্য নহে, এ কথা সর্বদা মনে রাখিবে। সংসারের অবন্থ! 

বুঝিয়া নিজ আকাজ্ষার পরিমাণ করিবে এবং কোন 

অবস্থাতেই অহঙ্কার গর্ব প্রকাশ করিবে না। স্বামীর প্রতি 

প্রগাঢ় ভালবাসা হইলে খু সকল গুণ আপন হইতেই 
আপিবে, তখন তীর বিপদ্দে নিজ বিপদ জ্ঞান হইবে, প্রাণ 
দিয়াও তীর কষ্ট দুর করিতে ইচ্ছা! হইবে। আশীর্বাদ 
করি ভগবান্ তোমাকে সেই সব গুণে গুণব্তী করুন; 
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প্র সব নীচ দোষগুলি ঘেন তোমাতে স্কান না 

পাস । 

শ্ীহরির চরণে সর্বদ। ভক্তি বাখিবে এবং ভাল হইবাঝ 

জন্য তার পদে প্রার্থনা করিবে । আজ পত্র বড়ই লম্ব। 

হইল । যাহা হউক, কথাগুলি বেশ মন দিয়া পড়িবে 
এবৎ এতদন্্রসারে চলিতে চেষ্টা করিবে । শীঘ্র পত্র 

দিবে । আগামীবারে স্বামী ও স্ত্রীর কর্তবোর বিষয়ে কিছু 

বিশেষ ভাবে বলিবার ইচ্ছা! থাকিল। আমি ভাল আছি । 

আজ এই পর্্যস্তই ইতি--. 

প্রথম খও সমাপ্ত । 










